
 
 

 
 

 כ"ג באייר, תשפ"א
 2021במאי  5

 245254סימוכין: 
   

 
של ישיבת הנהלת המועצה האזורית מטה  19/13/20פרוטוקול מס' 

  28.04.21, באייר טז'ביום רביעי  בזום יהודה שהתקיימה
 

 הודעות יו"ר. .1

 .243449, סימוכין: 10.03.2021אישור פרוטוקול הנהלה מתאריך  .2

 חלט לאשר.הו

רכישת תכנית העשרה: המועצה מבקשת להגדיל את תקציב ההעשרה של  -הגדלת סעיף תקציבי .3

 ₪. 25,000בסכום שנתי חד פעמי לשנה הקרובה בסך של  עין כרם בית הספר

 חלט לאשר.הו

 :מהוועדה ת כרטיס קומסיין עבור שני עובדים חדשיםתיחפ .4

 .300113644שילו וקחי ת.ז   .א

 .313123655אושרי אוחיון ת.ז  .ב

 חלט לאשר.הו

 .32928608ת.ז. הגב' חנית ישראלי  של מחלקת השרות הווטרינרי פקחיתהסמכת  .5
 :פקחית מוסמכתה

 להשתמש בכל הסמכויות הנתונות למפקח בחוקי העזר העירוניים של המועצה.  .א

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

או כל תעודה רשמית אחרת המעידה על זהותו ונושאת  1982-זהות והצגתה, תשמ"ג

 תצלומו.  

 לרבות כניסה לחצרים.  1934לפעול בהתאם להוראות פקודת הכלבת, .ג

 .2002-לפעול בהתאם לחוק הסדרת הפיקוח על הכלבים,תשס"ג .ד

לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות  67לנושא תעודה זו יש סמכויות שוטר לפי סעיף  .ה

 .1996-מעצרים(, התשנ"ו –אכיפה 

 חלט לאשר.הו

 1/21להסכם קיים מאחר וקיים מכרז פומבי תקשרות עם איגוד ערים דרום יהודה ההארכת ה .6

 .30.06.2021, זאת עד לתאריך עדת המכרזים הקרובהובו לדוןאשר עתיד 

 חלט לאשר.הו

, זאת לנוכח 30.06.2021תאריך  עדלהנהלת חשבונות  ניר"-"בר חברתהתקשרות עם  הארכת .7

 ממתינים להחלטת הוועדה בדבר הזוכה. ואשר  10-2020מכרז הנדון בוועדת המכרזים שמספרו 

 חלט לאשר.הו

 .מתווה הסעותבעניין דיון  .8

 מר יפתח לולאי, עקב התפטרות של מר יעקב לולאי. -מינוי נציג נחם במליאה .9

 חלט לאשר.הו



 
 

 
 

 תיחת תב"רים:פ .10
  

 פתיחת תברים:
 

   

 תכנון ביוב 1
 

 
 תקציב מקור מימון

 
 1,000,000 ביוב-קרנות רשות

 
 1,000,000 סה"כ

 
 חלט לאשר.הו

 

נגישות  -בי"ס אלון 2
 אקוסטית

 

 
 תקציב מקור מימון

 
 30,000 משרד החינוך

 
 30,000 סה"כ

 
 חלט לאשר.הו

 

 נגישות אקוסטית -גן ילדים  שורש  3
 

 תקציב מקור מימון
 

 30,000 החינוך משרד
 

 30,000 סה"כ
 

 חלט לאשר.הו
 

 נגישות אקוסטית -גן ילדים  ישעי  4
 

 תקציב מקור מימון
 

 30,000 משרד החינוך
 

 30,000 סה"כ
 

 חלט לאשר.הו
 

 נגישות אקוסטית -גן ילדים שריגים   5
 

 תקציב מקור מימון
 

 30,000 משרד החינוך
 

 30,000 סה"כ
 

 חלט לאשר.הו
 

 גנרטור 6
 

 
 תקציב מקור מימון

 
 40,000 משרד הפנים

 
 10,000 קרנות רשות

 
 50,000 סה"כ

 
 .חלט לאשרהו

 



 
 

 
 

 קיבוץ הראל-פינוי מפגעי אסבסט 7
 

 תקציב מקור מימון
 

 179,211 משרד הפנים
 

 179,211 סה"כ
 

 חלט לאשר.הו
 

שיפוץ אולם -בית זית 8
 קהילתי 

 

 
 תקציב מקור מימון

 
 900,000 השתתפות בעלים 

 
 1,100,000 קרנות רשות

 
 2,000,000 סה"כ

 
 חלט לאשר.הו

 

 שירות וטרינר-ציוד 9
 

 
 תקציב מקור מימון

 
 100,000 קרנות רשות

 
 100,000 סה"כ

 
 חלט לאשר.הו

 

 מתקני מחזור לפסולת אלקטרונית  10
 

 תקציב מקור מימון
 

 194,000 קרנות רשות
 

 194,000 סה"כ
 

 חלט לאשר.הו
 

 עגלות אשפה וקומפוסטרים 11
 

 
 תקציב מקור מימון

 
 300,000 קרנות רשות

 
 300,000 סה"כ

  חלט לאשר.הו 

 
 עדכון תב"רים: .11

 
 כבישים-4057תב"ר  1

   

 
תקציב  עדכון תקציב תקציב מקור מימון

  מעודכן
 1,000,000 300,000 700,000 קרנות רשות

 
 1,000,000 300,000 700,000 סה"כ

     

 עבודות חשמל-4447תב"ר  2
   



 
 

 
 

 
תקציב  עדכון תקציב תקציב מקור מימון

  מעודכן
 800,000 500,000 300,000 קרנות רשות

 
 800,000 500,000 300,000 סה"כ

 
 חלט לאשר.הו

 
 עדכוני תקציב: .12

 איכות הסביבהעדכון תקציב 

       הכנסות
 

תקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 מעודכן

פעילות נילוות ליום -קול קורא 1211000790
 נקיון המיליון

0 15 15 

 
 15 15 0 סה"כ הכנסות

       הוצאות
 

תקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 מעודכן

פעילות נילוות ליום -קול קורא 1711000751
 נקיון המיליון

0 15 15 

 
 15 15 0 סה"כ הוצאות

 עדכון תקציב גינון מוסדות חינוך 

 הוצאות
    

תקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 מעודכן

 297 48- 345 בתי ספר-אחזקת מזגנים 1813200750

 346 20 326 עבודות קבלניות-גינון גני ילדים 1812200752

 390 28 362 עבודות קבלניות-ספרגינון בתי  1813200421
 

 1,033 0 1,033 סה"כ הוצאות

 יוזמות עין כרם -עדכון תקציב חינוך 

       הוצאות
 

תקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 מעודכן

 693 25- 718 רזרבה לפעולות שונות 1613999999

 441 25 416 יוזמות חינוכיות עין כרם 1815600751
 

 1,134 0 1,134 הוצאותסה"כ 

 שרות פסיכולגי  -עדכון תקציב חינוך 

       הכנסות
 

תקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 מעודכן

 103 41 62 שפ"י הדרכה משרד החינוך 1317300921
 

 103 41 62 סה"כ הכנסות

       הוצאות
 

תקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 מעודכן

 103 41 62 שפ"י הדרכה -עבודות קבלניות  1817300750



 
 

 
 

 
 103 41 62 סה"כ הוצאות

 עדכון תקציב יד חריף

       הכנסות
 

תקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 מעודכן

מודל מוסיקלי -השתת' מ. החינוך 1325200921
 מגזר ישובי 

0 73 73 

 
 73 73 0 סה"כ הכנסות

       הוצאות
 

תקציב  עדכון תקציב הסעיףשם  מס' סעיף
 מעודכן

מודל מוסיקלי -עבודות קבלניות 1825200751
 מגזר ישובי 

0 73 73 

 
 73 73 0 סה"כ הוצאות

 2021עדכון תקציב מרכיבי בטחון 

       הכנסות 
 

תקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 מעודכן

 591 41 550 תמיכת משרד הבטחון 1221000/990

 591 41 550 סה"כ הכנסות   

       הוצאות
 

תקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 מעודכן

 46 1- 47 אחזקת גדרות 1721000420

 41 12 29 כביש אספלט 1721000421

 74 2 72 ריסוס שטח 1721000422

 144 1- 145 אחזקת תאורה 1721000423

 241 49 192 צריכת תאורה 1721000424

 48 0 48 שער חשמלי 1721000425

 21 2- 23 מחסני נשק 1721000427

 77 12- 89 כביש כורכר 1721000428

 28 6- 34 אחזקת גדרות אלקטרוניות 1721000780
 

 720 41 679 סה"כ הוצאות

 עדכון תקציב מתגייסים

       הוצאות
 

תקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 מעודכן

 50 50 0 שי למתגייסים 1828207750

 643 50- 693 רזרבה פעולות שונות 1639999999
 

 693 0 693 סה"כ הוצאות

 עדכון תקציב ספורט

       הכנסות
 

תקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 מעודכן

הכנסות מקרן הסיוע לילדים ונוער  1329300791
 בספורט

0 12 12 



 
 

 
 

 658 12- 670 כדורסל -הכנסות ממשתתפים  1329300412
 

 670 0 670 סה"כ הכנסות 

 קיר טיפוס בטל שחר-עדכון תקציב ספורט

       הוצאות
 

תקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 מעודכן

 45 45 0 בניית קיר טיפוס בטל שחר 1829320751

 48 10- 58 אחזקה -קיר טיפוס  1829320750

 10 20- 30 עבודות קבלניות-ייצוגיתכדורשת  1829204750

 52 8- 60 פעילות ספורט מועצתית 1829310811

עבודות -תשיות מגרשי כדורגל 1829310751
 קבלניות

17 -7 10 

 
 165 0 165 סה"כ הוצאות

 עדכון תקציב קורונה

       הכנסות
 

תקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 מעודכן

 65 65 0 קורונה בני חיל-מ.הבטחוןהשתת'  1229000970
 

 65 65 0 סה"כ הכנסות 

       הוצאות
 

תקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 מעודכן

 65 65 0 חקירות אפידימיולוגיות-שכר 1729991110
 

 65 65 0 סה"כ הוצאות

 עדכון תקציב רווחה

       הכנסות
 

תקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 מעודכן

 50 50 0 נעים בשלישי אזרח ותיק-קול קורא 1344602990

-משרד הכלכלה והרווחה 1343900970
 משפחתונים

55 -55 0 

-משרד הכלכלה והרווחה 1343900931
 משפחתונים

0 55 55 

-השתת' משרד הכלכלה והרווחה 1343900971
 רכזת

29 -29 0 

-השתת' משרד הכלכלה והרווחה 1343900932
 רכזת

0 29 29 

 
 134 50 84 סה"כ הכנסות 

       הוצאות
 

תקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 מעודכן

עבודות -נעים בשלישי אזרח ותיק 1844602750
 קבלניות

0 50 50 

 
 50 50 0 סה"כ הוצאות

 
 חלט לאשר.הו

 



 
 

 
 

 :לפי הפירוט שלהלן 2019לשנת  דוחות כספיים של הוועדים המקומיים ליישובים .13
 
 

מבוקר  דו"ח ליום ישוב מס"ד
 ע"י

עודף/  הוצאות הכנסות
גרעון 
לשנה 

 המבוקרת 

עודף/גרעו
 ן מצטבר

מעלה  1
החמיש

 ה

31/12/201
9 

אלי 
ברינבויום

 רוא"ח -

1827 1827 0 417 

מבוא  2
 בית"ר

31/12/201
9 

 77 31 1402 1434 גבי אחרק

 חלט לאשר.הו

 
 :2021מוגשים בזאת תקציבי ישובים לשנת  .14
 

סך  הישוב
 התקציב 

מגורים 
 למ"ר )*(

 מס' משרות 

לא מועסקים  10.97 300 גיזו
 עובדים

קרית 
 ענבים

לא מועסקים  10.73 1,869
 עובדים 

לא מועסקים  21.49 405 צרעה
 עובדים 

 
 חלט לאשר.הו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                                        ___________ 

  ניב ויזל                               רחלי משה
 המועצה  ראש                המועצה  מנכ"לית

 
 -מצ"ב פרוטוקול-    

 
 



 
 

 
 

 פרוטוקול

קודם כל שיהיה לכם צום קל לכל העדה החברים, אחינו הערבים. אתם לא  ר:"יו-ניב ויזל

 באמת צמים. 

 )מדברים ביחד(

 הודעות יושב ראש -1סעיף 

ם שבאתם. ואנחנו שמחים באמת עוד פעם שנוכל קודם כל ערב טוב, שמחי ר:"יו-ניב ויזל

לשבת ולא רק בזומים. אנחנו נמצאים אחרי המגפה הזאת. יש לי פה את 

מבודדים. מספר  129הנתונים בשבילכם. יש עשרה חולים פעילים במועצה. 

נפטרים. אנחנו  43ובמועצה היו עד כרגע  30,600מתחסנים כבר של השניה, 

לאח של חבר המליאה, בני שמואל, שמואל אליהו רוצים לשלוח את תנחמונו 

שהיינו אצלו בשבעה. והוא נפטר. אנחנו רוצים לספר לכם לפני שמתחילים, 

מספר דברים מאוד חשובים שקרו לנו מבחינת העדכונים. אני חושב שאם תרצו 

נדבר מילה. ואם לא, נדבר על זה במליאה. החלטה שלכם. אבל בעצם היום אין 

ותר מדי כאילו על השולחן. ואפשר לעשות בעצם הנהלה יחסית הרבה סעיפים י

קצרה. אני רוצה להגיד שהערב יתקיים מסע אופנים לזכר שרון אדרי. אז אני 

פשוט בשבע, שם צריך לדבר, בזנוח. חיים אני מניח שנהיה שם כולנו בשבע 

 בערב. 

 אני יושב בקהל. דובר:

ם מסע האופניים, והמועצה נמצאת שם כרגע. לא משנה אבל עכשיו התחיל ש ר:"יו-ניב ויזל

אנחנו שלשום או אתמול, שלשום. היה לנו ביקור של מנהל המחוז אסף רפל. 

אנחנו התמקדנו בשלושה נושאים עיקריים. אחד זה סיפור גבעות עדן. ואם 

תרשו לי אניא גיד את זה מילה. נפגשנו בגבעות עדן. דרך אגב, רחלי אם ירצו 

אני אגיד במליאה, לסיור שם. אז אני אין בעיה. תשמעו לא המנהלים פה, וגם 

במדינת  58כל יום קם בישראל ישוב חדש מאושר. זה אירוע לא פשוט. זה ישוב 

 ישראל. הישוב הזה מורכב. משני יזמים.

 ישובים. 57-במדינה יש קצת יותר מ דובר:

 . 58מה אמרתי  ר:"יו-ניב ויזל

 אל.במדינת ישר 58-שזה הישוב ה דובר:



 
 

 
 

במטה יהודה. אז אמרתי שזה הישוב החדש היחידי במדינת ישראל, שקם ישוב  ר:"יו-ניב ויזל

חדש. שמענו על משהו בדרום. שמענו על גבעות רם. אבל פה קם ישוב. לא 

בסיפורים ולא בזה. קם ישוב. והייתם צריכים להיות שם בשביל לראות שבעצם 

לד. הבתים קיימים. חלק משווק הבתים עומדים. הבתים קיימים זה לא נגמר ש

על ידי המינהל. חלק משווק על ידי האנשים הפרטיים. חלק זה רווי. וחלק זה 

-ויש גם בקשה ל 500-לא רווי. יש שם בליל של הכל שבסוף צריך להגיע או ל

יחידות. זה ישוב קהילתי גדול לדעתי רובי הוא לדעתי יותר גדול מסריגים  700

ישוב גדול. ויש שם גם עכשיו בקשה לבנייה רוויה. לא הוא ישוב קהילתי. הוא 

אני מנסה להיות ממלכי. בקיצור תקשיבו, אני יכול להמשיך צור הדסה. 

ברשותכם. אז זה גבעות עדן. ובאמת אני מציע שאם זה מעניין אתכם לעשות 

שם ביקור. זה בהחלט יש שם ממש דגם שמראה את כל הישוב. יש שם מקום 

ני בהחלט מזמין אתכם זה החלטה שלכם. אנחנו בשמחה להסתכל לראות וא

 נעשה ביקור.

אם אפשר אחרי החג לגבעות עדן. הערה קטנה וזה שאני חושב שמטה יהודה,  שמעון קינן:

בהתפתחות הנוספת של הישוב הזה, צריכה להפנות שחלק מהמבנים יהיו לבני 

 מטה יהודה. בכל מקום עושים את זה לבני השכונה.

זה לא שלנו. זה פרטי. זה יזמות פרטית זה כבר אושר לפני עשרים שנה. אתם  ר:"יו-ניב ויזל

 צריכים להבין שמעון זה לפני עשרים,

 אני לא הייתי בזמנו של דדון. אתה היית. שמעון קינן:

 אני לא הייתי. חברה די. זה לא כזה משנה. משנה כרגע שנמכר. עכשיו בן אדם, ר:"יו-ניב ויזל

 )מדברים ביחד(

. עכשיו מי שזכה, זכה 40יש שם כאלה שזכו מעל אלפיים הגישו בקשות זכו  ר:"יו-ניב ויזל

, על שש מאות או שבע מאות זכויות בניה. מי שלא 600. או דונם 700בדונם 

מבין מה זה, זה מוטרף. עכשיו הם יתחילו לבקש לפי פיצולים. אתם מבינים. 

ה. וחוץ מזה שיזמים זה ישוב גדול. אז רק שתבינו, חוץ מזה גם היה לבניה רווי

זה לא מה שאנחנו מכירים מהמושבים שלנו. אבל עוד שנתיים הם כבר בטופס  

. עכשיו למה אני מספר את כל זה, כי אין להם גני ילדים. ואין להם בתי ספר. 4

ואז זה נופל עלינו. נופל עלינו הולכים למדינה. מבקשים גני ילדים, אפרופו 



 
 

 
 

תקשיבו, אין ישוב כזה. רחלי  גני ילדים. מה הם אומרים לנו.עמינדב מבקשים 

 מקבלת נייר לפני שבועיים, אין ישוב כזה. לא מכירים את הישוב הזה.

 במכרז של המינהל הם כתובים רוגלית.  ד ורד כהן:"עו

אחרי זה מסתבר שזה איזה שהוא סוג של ... של רוגלית. אבל החלטת ממשלה  ר:"יו-ניב ויזל

ישוב חדש. וקראו לו גם בסמל. החליפו אותו מאדולם לגבעות עדן. יש שזה 

 2003-החליטו החלטת ממשלה. וב 97-, ב2000בקיצור בשנת כנראה אחורה, 

החליטו שצריך עוד החלטת ממשלה. רק לא החליטו. עכשיו אין ממשלה. אז 

ות אין ממי לבקש. אין ממי לבקש כלום. ואנחנו גם ורד, רחלי כולנו צריכים לרא

אני גם דיברתי עם משרד הפנים, איך אנחנו באמת מגיעים למצב שנוכל 

 להתחיל, 

 אין סמל ישוב אפילו. ד ורד כהן:"עו

 אין סמל ישוב. זה משהו מטורף. ר:"יו-ניב ויזל

 זה תחת רוגלית. דובר:

 כן, אבל זה לא עומד ככה. ר:"יו-ניב ויזל

 ור דרך הכבישים.זהו, אבל איפה נגיד מיסי ישוב, החיב צחי ששון:

 לא. זה ישוב חדש.  ר:"יו-ניב ויזל

, כשהיזם לא גמר. ואז אמרנו 4הטעות הגדולה שעשינו גם בהיעדר ושנתנו טופס  דובר:

 .4. אז אל תתנו טופס 4אחריות שלנו. נתנו טופס 

 )מדברים ביחד(

עדת גבולות. עכשיו תקשיבו לי. אנחנו עכשיו מנסים להסדיר את זה גם דרך וו ר:"יו-ניב ויזל

עכשיו להתחיל ולקבל אישור לוועדת גבולות גם זה אסור. כי אנחנו עם שלט 

מעבר. אז אנחנו מנסים באיזה שהיא דרך לעשות וועדת גבולות שתאשר את 

זה. רק תדעו שאנחנו על זה. אז אסף רפל היה שם איתנו דיברנו גם איתו על 

דיברנו על הבעיות של הנושא הזה. משמה נסענו ליקב יפו ברוגלית. ושמה 

המינהל מול היקבים. על הדברים האלה. וסיימנו במבוא ביתר. בבית של הגיל 

השלישי של מבוא ביתר. ושם סיימנו. ושם עשינו את המצגות. ודיברנו על כל 

ההרחבות במטה יהודה. על כל נושא ההרחבות. ושם בעצם עשנו סקירה שלימה 

ול אבן ספיר, מול אדרת מול זה. כל מעמינדב על הסקירה שיש שם בעמינדב מ



 
 

 
 

הדברים האלה פחות או יותר שם במצגת. היום בבוקר, הייתה ישיבה עם קק"ל 

פה, עם ראש קק"ל חדש, הצגנו לו את כל בעצם עשינו לו מצגת, שניסינו בתוך 

המצגת הזאת, היה שעה וחצי פגישה פה בחדר הזה. ניסינו בשעה וחצי להראות 

ובים שאנחנו בקשר בין מטה יהודה לקק"ל. זה כולל לו את כל הדברים החש

נושא החינוך ששלומי הציג. נושא התיירות. נושא החקלאות. נושא השריפות 

בעיקר. קווי חיץ, דרכי מילוט. כל הסיפור הזה. וגם אנחנו רוצים בקק"ל אולי 

איך זה נקרא, כן של קק"ל להקים עוד שלוחה, או עוד בית ספר חדש בתוך 

על זה מזמן. אני חייב להגיד לכם מילה עם כל המושבניקים פה, ועם שדיברנו 

כל האהבה של כולנו, הוא לא דני עטר. אפשר לדבר מבין עניין. ומקבל החלטות 

יחסית מהר. והראש שלו שונה. אין ספק אני לא ראיתי בארבע חמש שנים 

אדוני אחרונות מדני עטר אם רציתי אז קיבלתי אפס. אני אומר את זה לידך. 

שעובד קק"ל. אבל זה פשוט לא ראינו חר, בכלום. מצד שני העבודה עם המחוז 

ועם אנשי השטח שלהם היא מאוד טובה. אנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה 

 מלא.

 בוא נמתין למבחן התוצאה. דובר:

 כן. אומרים עליו שהוא בן אדם שיודע להגיד לא, וגם כן. ר:"יו-ניב ויזל

 מילה טובה. ומכניס אחרת מאחורה.הוא נותן  דובר:

 )מדברים ביחד(

מנהל המחוז של קק"ל הוא עוזב בשבוע הבא. יש שם מכרז אז תדעו. גם  ר:"יו-ניב ויזל

שהמנהל המחוז של קק"ל חיים מסינג הוא מתחלף. ירמי משתתף במכרז. אם 

 כן אז אנחנו מאחלים לך בהצלחה. זה מכרז פנימי.

 )מדברים ביחד(

 טוב, חברה הכל בצחוק. ר:"יו-ניב ויזל

 )מדברים ביחד(

תקשיבו ברגע זה חזרנו. עדיין יש ביקור של דלית זילבר במועצה אזורית מטה  ר:"יו-ניב ויזל

יהודה עכשיו. וגם בגזר. וזה בא בעקבות זה שהיה לנו שני ביקורים של מנכ"ל 

יח משרד התיירות. ושרת התיירות שהיו פה פעמיים. ואחד הדברים שהוא הבט

שהוא יביא את דלית זילבר, הנושא ההסדרה של היקבים. ולכן עכשיו הייתה 



 
 

 
 

ישיבה מאד גדולה ביקב ספרה. היו שם שלושים ארבעים איש שמה. ודלית 

זילבר הייתה, שירה תלמי מנהל המחוז. כל מי שאתם רוצים ואשתו היו שם. 

במצגות. כולל מנכ"ל משרד התיירות. ונציגי משרד התיירות. מוצג שם הכל 

איפה בדיוק הבעיה ביקב. איפה בדיוק זה. היו שם גם משה פרץ וגם ברוך פלד 

מהתיירות ומהחקלאות. הזמנו כולם היו שם. מיכל נברו הציגה מבחינת מטה 

יהודה. בדיוק את הבעייתיות. וגם היה שקף שמשרד התיירות שקף לדעתי 

המשיך איתם בסיור. שמדהים. שלומי בני, דרך אגב לא פה. כי ביקשתי ממנו ל

כך שלא יהיה שאין שם אף אחד מאתנו. אז הם הראו שם שקף אחד של כל  

היקבים במטה יהודה. מול אותו שקף של כל היקבים המוסדרים במטה יהודה. 

אתם מבינים וזה  , ופה פתאום לא רואים כלום.40-50אתם יודעים מה ההבדל. 

רים. בסדר. או שישה. משהו אתה יודע יש חמישה מוסד 42מסביר. יש מתוך  

כזה. עכשיו אנחנו רוצים לגעת בנקודה. תקשיבו, אני לא יודע כמה אתם 

כהנהלה מבינים, אני חושב שאתם מבינים, שהדבר הזה שאנחנו ארץ יין. 

ואנחנו חבל יין מושב. מה זה עושה מבחינת הארץ, המדינה, התיירות במדינה. 

זילבר, זה שהם רוצים כל הזמן וועדת מה זה אומר לגבינו. מה זה אומר דלית 

גבולות. פתאום הם רואים עוד אחד. ועוד אחד. פתאום הם רואים ירוק. הכל 

ירוק ושחייבים לשים את הגפנים פה. וחברים המושבניקים פה זה החקלאות 

החדשה שלנו. לא יעזור. אנחנו צריכים לעשות  חקלאות ולעשות כרמים. הם 

שיו המדהים בישיבה, לדעתי לפחות שלומי היה פתאום הם רואים את זה. עכ

שם וגם גלית הייתה איתי שם. אני חושב שמה שהדהים שאנחנו לא היינו 

הכל המצגת הייתה של משרד התיירות. משרד התיירות עולה  צריכים לדבר.

מציגה חזון אחרית הימים מה שאנחנו אומרים להם עשרים שנה. הם מציגים 

של משרד התיירות. יין יין ויין.  ולמה זה גם גזר. כי שזה התיירות. זה המיתוג 

הם רואים, משרד התיירות יודע לעשות איזורי. הוא לא יודע לעשות מטה 

יהודה. אז אנחנו צירפנו גם את גזר בשביל שזה יהיה כאילו משדה תעופה עד 

ירושלים אזור היין בסדר. איזור היין של מטה יהודה. לגזר יש שמונה תשעה 

אז אנחנו מחברים אותם. וזה היה ביקור עוד מתבצע, ביקור. עכשיו הם  יקבים

 עברו לגזר. אבל זה בהחלט ביקור חשוב שאני מקווה שבעיקר,



 
 

 
 

החשיבות של הביקור הזה הייה שלא היינו צריכים להגיד כלום. משרד  שמעון קינן:

 התיירות אמר את מה שאנחנו אומרים כל השנים. ועכשיו זה,  

לא. דלית בעצמה אמרה שצריך לדבר כבר אם היא אמרה תוך כדי צריך לדבר  ר:"וי-ניב ויזל

גם עם יענקי. ראש המינהל כי חייבים לפתור את זה. עכשיו אתם חייבים להבין 

 דבר אחד, תוכנית המתאר של מטה יהודה, שאושרה לפני שלוש שנים. 

 לא. היא אושרה פה. והתכלס היא לפני שנתיים. דובר:

לא משנה. אבל התכלס היא שתוכנית המתאר של מטה יהודה מאפשרת לעשות  ר:"יו-ניב ויזל

יקבים. כמובן שבמשמעות זה בלתי אפשרי. אבל מאפשרת מבחינה תכנונית את 

זה דלית זילבר היא אישרה. זאת אומרת היא חושבת ומרגישה זה היא. ושירה 

להגיד וואללה יש מרגישה זה היא. למה כי זה במשמרת שלהם. וזה יתרון גדול 

פה אירוע. כי אין כזה, במדינת ישראל. זה רק במטה יהודה. אין שום מועצה 

שיודעת לעשות, ויכולה לעשות את זה. אני חושב שהיה ביקור טוב. אני חושב 

ששלושת הביקורים היו ביקורים טובים. ואני חושב שזה יעזור לנו. ביום ראשון 

פי ושר, בתוך כל הקטע הזה של השיתהקרוב מגיעים לפה משרד התיירות בהק

לדעתי שגרירים, שבאים לביקור אצלנו במטה יהודה.  40פעולה מביאים לנו 

אם אני לא טועה, הם יהיו מתחילים בהיטל ... עם כל הסיפור של הקרב שם. 

וכל הזה. אחרי זה הם הולכים לראות משהו בורטיגו. והם מסיימים באג'ור. 

יע שרת התיירות. אני לא יודע אם אני אוכל להיות שם יהיה כינוס. וכנראה תג

בכל. יהיה שם שלומי ובני, ואני מקווה שזה יהיה מוצלח. אז זה גם ביקור נוסף. 

אולי אירוע הכי קשה, אנחנו  39כל זה קרה רק בשבוע וחצי האחרונים. כביש 

כל הזמן מדברים. חשוב מאוד שההנהלה, חשוב מאוד שהמליאה תדע. האירוע, 

נו כל הזמן מדברים על וועדות גבולות היה לנו את רכס לבן. יש לנו את אנח

גבעת יערים. יש לנו את בית שמש הגדולה. יש לנו את הכל, ויש את קרית יערים. 

אנחנו מגיעים עכשיו גם גבעת יערים זה אירוע. אבל אני אומר קרית יערים. 

חיל לחבר בעצם מי שלא מבין זה אירוע קשה מאוד. זה אירוע שמת 39כביש 

את ירושלים מקרית מלאכי לאזור מלחה. זה הכביש החדש, הוא צריך להיות 

. והוא יעבור דרכם, גפן, תירוש, שדות מיכה, רוצים לחתוך 1יותר גדול מכביש 

תחת תל ... לעשות שלושה נתיבים כל צד. מי שמכיר את נתיב הל"ה ואת כל 



 
 

 
 

לעבור למעלה. עולה למטע, להגיע בגשר. לרדת בעוד זה  אזור עמק האלה.

 וממטע לצור הדסה. ומצור הדסה מגיע בסוף למלחה. מה קרה, 

 )מדברים ביחד(

זה בעצם יהרוס את כל מה, מה שקרה זה שמדינת ישראל אין לה כסף. אבל  ר:"יו-ניב ויזל

שנה. פספסנו. כמו שמפספסים הרבה  12או  11היא החליטה את זה כבר לפני 

נה אושר הכביש הזה. היום הם עוברים למה, לתכנון ש 11-12דברים. לפני 

מפורט. איפה הם התחילו מפורט. הם התחילו את התכנון המפורט מתל אזעקה 

פחות או יותר, עד צור הדסה. שם הם מתחילים תכנון מפורט. על איך מורידים 

את כל הכבישים וזה. וזה. אבל מה, לא נוגעים  ולא התחילו תכנון מצור הדסה 

לים או מהכיכר שם של צור הדסה לירושלים. את זה הם לא נוגעים. לירוש

ומאזור תל אזעקה מערבה, נתנו בכלל חברה אחרת. חברה אחת לא יודעת מה 

החברה השניה עושה. פה זה נתיבי אילון. פה זה נתיבי ישראל ופה בכלל לא 

התחילו לתכנן. ואלה הכי מתקדמים תכנון מפורט כבר מזה, הלכנו, אנחנו 

בכלל טוענים שאין לזה בכלל, תבינו אם הולך להיות שלושה מסלולים כל צד. 

מצומת האלה, עד צור הדסה. מה יקרה בצור הדסה, בתוך ישוב צור הדסה 

הולך להיות פקק תנועה הכי גדול של מדינת ישראל כי זה עובר לאחד. ואת 

ן. וגם השאר לא מתכננים. אז מה, מה בדיוק הם עושים שם. אף אחד לא מבי

הם עוד לא מתחננים איך לרדת מתחת אל אזעקה. זה מקום היסטורי. במדינת 

ישראל לחפור זה נהיה שם סיפור מטורף. ולמה אני מספר לכם את כל זה. אנחנו 

הלכנו לישיבה. זה לא רשום לי חבל. היה לנו ישיבה, שלומי היה איתי גם. וגם 

לא תאמינו חושב, פרץ. והוא  מיכל. בנתיבי ישראל עם מנכ"ל נתיבי ישראל עם

שאנחנו צודקים שזה חלמאות לא נורמאלית. כנראה שהוא דיבר עם מי שדיבר. 

ואנחנו דיברנו עם מי שדיברנו. והכי חשוב מתוך זה, עשינו פורום של חיבור של 

מטה יהודה עם כל הירוקים. במחוז ובמדינה. והתחלנו לשבת כל חודש. זאת 

גנת הטבע. עם כל פורום הירוקים קוראים לזה. אומרת יושבים עם החברה לה

בשביל לתאם תכנון, לעשות תיאום תכנון.  ולהתנגד בכל כוח, לבית שמש 

לקרית יערים לכביש הזה. כי זה הסוף. בזה זה הסוף. אין לנו מה, תחשבו על 

 מה אני מדבר, שלושה מסלולים כל צד. אין לנו מה להיות שם.



 
 

 
 

 ופות אבל?להתנגד זה טוב. יש חל דובר:

רגע. קמו החברה מאביעזר, רוגלית אדרת מכל האזור הקימו כמו שהיה בפיצלי  ר:"יו-ניב ויזל

השמן התחילו בעצם להקים פורומים של להתנגד לכל הדבר הזה. וביקשו ואני 

ביקשתי להתחבר למועצה עשינו שתי ישיבות בערב פורום משותף כזה. הם 

את ההתנגדות כבר מהיום. אני חושב העלו את הדברים. והם רוצים להתחיל 

שזה עובד. אני חושב שהם מבינים את זה. אני חושב שזה עוזר. הייתה ישיבה 

אחת יחד עם המועצה. וישיבה אחת עם הירוקים. המועצה והתושבים כבר 

בסדר. עשינו כבר שלושה סבבים בזה. אנחנו ממשיכים עם זה. מי שזה מעניין 

לה ורוצה להגיד לתושבים שלו גם מוזמן לעשות אותו מוזמן. מי שבאזורים הא

חשוב שתדעו זה אוהבי איכות סביבה כבר רועשים וגועשים על הכביש.  את זה.

בנושא וועדת גבולות לא שמעתי שום דבר חדש כרגע לוועדה נוספת של בית 

שמש. כרגע אין. למעט שמשרד השיכון ממשיך לתכנן, ומבקש מזנוח ... ללכת 

הגב שלנו. אז חיים קיבל גם כזה. לדבר בלי שהוא אומר. אני להיפגש מאחורי 

דיברתי עם רפל ואמרתי לו שלא יישב עם אף ישוב בלי שאני יודע. מקווה שזה 

 יעבוד. אני מציע שלא ילכו לשבת בלי המועצה. 

 שלשום בפגישה. הפנית אותי אז לניסן.  דובר:

 )מדברים ביחד(

 . אני רוצה לדעת אם ביטלתם אותה או לא.12.5-היא שלחה לי היום פגישה ב דובר:

אני לא יכול לבטל אותה. אני יכול או לבוא, או לא לבוא. אני יכול לבקש ממנו,  ר:"יו-ניב ויזל

או לא לקיים אותה או לקרוא לנו גם. אני לא יכול להגיד לו. אני לא אחראי על 

 אסף רפל. הלוואי והייתי יכול.

ת האלה יש לה מטרה אחת, לרשום בספר שהוא עדכן אותך. המטרה של הפגישו שמעון קינן:

שהוא בא ואמר לך אתה רוצה לא רוצה, מסים לא מסכים זה לא מענין אותו 

בכלל. הוא מציג לך תוכנית עם שקפים. הוא אומר לך זה מה שהולך לקרות פה, 

 זה מה שאנחנו מתכננים.

רוצה את הסעודה, ברגע שמעון אני מבין בדיוק מה הוא רוצה לעשות. הוא  דובר:

שאתה בא לשבת. שם לך את המצגת. אני שיתפתי אתם הגעתם אתם ראיתם. 

אני יודע את זה. אני מדבר על העניין הזה שאתה אמרת שאנחנו הולכים 



 
 

 
 

להתנגד.  ואנחנו מתנגדים. ולא ממשיכים בעניין הזה, ולא נפגשים עם אף אחד. 

 כי זה מה שעשינו.

 ור מצוין.בסדר גמ ר:"יו-ניב ויזל

כרגע מי שמבקש את הישיבה הזאת במשרד של מנהל המחוז. זה משרד  דובר:

המתכננים. ארמון. כן. הם רוצים את הפגישה הזאת. והם מבקשים הם לא 

הצליחו בטלפונים שלהם, הם לא הצליחו לשכנע אותנו עכשיו הם מביאים את 

ת העניין הזה זה בצורה הזאת. אני שואל אותך, אתה, שבתור אחד שמוביל א

של ההתנגדויות. מה עלינו לעשות. אם הם הולכים לשבת הם יכולים לעקוף 

 אותנו. אני מאמין שכן. אם נשב או לא נשב.

 הם לפחות לא יוכלו להגיד לעולם שהם תיאמו אתכם. ר:"יו-ניב ויזל

 אבל הם יכולים להגיד שאתה לא רצית לבוא. דובר:

תראה, כרגע, אנחנו כמועצה לא  גיד שאתה לא רצית לבוא.נכון. אתה יכול לה ר:"יו-ניב ויזל

קיבלנו זימון. אני חושב שזה טוב. אתה יכול להגיד, אם כל עוד המועצה לא שם 

זה גם מה שהנחתי כל עוד המועצה לא שם אני לא שם. עכשיו גם אם המועצה 

 תקבל, אז אין ברירה. עדיף לבוא ולהתנגד לכל דבר. זה מה שאני מציע.

 בעצם למה אנחנו נכנסים בכלל לכל העניין הזה של ההתנגדויות האלה. :דובר

 )מדברים ביחד(

אני אומר אם אנחנו מתנגדים ונכנסים לכל העניין הזה. אולי היה כדאי, אני  דובר:

אמרתי את זה לא פעם ולא פעמיים. יכול להיות שהיה כדאי לפני כן לעשות 

ע מה הם יעשו. אני לא צריך להגיד. איזה שהיא פגישה. הרי ממילא הם אתה יוד

כולם יודעים בדיוק מה הולך להיות שמה. יכול להיות שהיה כדאי לעשות איזה 

שהיא פגישה לשמוע אותם. לשמוע אותם. יכול להיות שאין לנו ברירה, ונגיע 

איתם למשהו שהוא יהיה מוסכם. והוא יהיה עדיף על מה שנקבל אולי בעתיד 

נו ויזרקו לך את השקל הזה. זה מה שאני אומר, צריך בזה שהם לא ישאלו אות

לחשוב על העניין הזה. אמרתי את זה לא פעם ולא פעמיים ואני חושב שזו 

הדרך. ומי שעשה את זה זה רמת רחל. רמת רחל נפגשו ועשו והגיעו למה 

 שהגיעו. אני חושב שטובה,



 
 

 
 

עצה לא הייתה מגיע למה גם רמת רחל הייתה יד ביד עם המועצה. בלי המו דוד דרמלוביץ:

שהגענו. בלי המועצה לא היינו מגיעים. ועדיין אנחנו יד ביד עם המועצה, יש לנו 

 עוד דברים.

 עוד הפעם אני מחזק את מה שאתה אומר. דובר:

 לא, בסדר. דוד דרמוביץ:

אני מחזק את מה שאתה אומר, אתם הלכתם בשיתוף עם המועצה. אני אומר  דובר:

ורה עם המושבים, לא כדאי ללכת עם המועצה, ולעשות אם היום עם מה שק

את המהלך שאתם עשיתם. בוא נגיד לא אותו דבר. מהלך משהו שהישוב לא 

 יצא מקופח. ואני אמרתי את זה לא פעם ולא פעמיים.

בסדר קודם כל תראה, קודם כל חיים אתה מוזמן ואתה מכיר את האנשים  ר:"יו-ניב ויזל

ת וגם אתה מוזמן, אתה יושב ראש וועד אגודה. אתה שיושבים פה. וגם את גלי

מוזמן לבקש ישיבת מול זנוח על הנושא הזה. נשב בשמחה. אני חושב של המצב 

של זנוח הוא לא אותו דבר כמו המצב של נגיד נתיב הל"ה באזור, או צורעה או 

... אז אם אתה רוצה שנשב ונדבר על זנוח. אני מציע שתתקיים פגישה. אני לא 

ד. אני מדבר בגדול. בתפיסה הכוללת שלי, כמו צורעה למשל, שצורעה בסכנה נג

הכי גדולה מכולם פה. אנחנו עובדים בצורה כזאת של דובי לא, לא. לא מדברים 

איתכם בכלל. ועובדה שעד עכשיו הצלחנו. עכשיו אני יכול אני חשוב שאנחנו 

 מצליחים.

 י רוצה להגיד פה.אני חושב סליחה, שאני מעלה את זה. ואנ דובר:

 למה אתה צריך להתנצל שאתה מעלה את זה. זה נושא מאוד מאוד חשוב. דובר:

רגע. אני רוצה להגיד פה משהו, מה שהעלית עכשיו לגבי העניין הזה שאתה  דובר:

עוסק. אני בתור זנוח, אני צריך לחשוב איך אני לא יוצא מקופח מכל העניין 

 הזה. ואני, 

 ה מקופח?מה ז ר:"יו-ניב ויזל

אני אגיד לך מה זה מקופח, שברגע שאנחנו לא עושים. ותהיה החלטה. ואין  דובר:

ברירה, יש החלטה שהם רוצים לבוא ולקחת אדמות מזנוח. וישי ומ... זה לא 

היום אני צריך  על הכוונת. ... על הכוונת. מה שאתה אומר. צורעה, ונוחם וזה.

 לשמור על הישוב שלי.



 
 

 
 

 סכים איתך.מ ר:"יו-ניב ויזל

אני צריך לשמור על הישוב שלי. אתה כראש מועצה זה התפקיד שלך, וזה טוב  דובר:

מה שאתה עושה. אני לא אבל אני חולק עליך בקטע הזה של בגדול. צריך 

 להסתכל גם על המצב הנקודתי שעלול להיפגע.

. הנושא הוא אחר בסדר. אני לא חושב שאנחנו חלוקים. אני חלוק איתך בנושא ר:"יו-ניב ויזל

מה אתה רוצה בסוף להגיע. אם אתה רוצה להרוויח משהו כלכלי, מהסיפור של 

בית שמש זה בסדר. זה דבר אחד. אם אתה רוצה שלא יגעו לך באדמות. כי אתה 

רוצה להמשיך לגדל שם ירקות ושקדים וכרמים זה משהו אחר. עכשיו אני לא 

גיד לי משהו אחר. הבאתי את כל נכנס לתוך הידיים של האגודות. כל אגודה ת

הישובים האלה אלי. שאלתי אותם מה אתם רוצים, עוד ביקשתי מהם לחתום 

לי במכתב מה הם רוצים. אז אני יודע מי שכתב לי הוא יודע מה הוא רוצה. אם 

רוצים למקסם את הכסף ואת הדבר הזה, זה מאה אחוז. אז אנחנו יודעים לאן 

ן מול משרד השיכון. אני איתך. אם אני רוצה הולכים. אז הולכים למשא ומת

לא לתת להם אדמה, לא לתת להם מטר אדמה לבית שמש, אז תן לי את העולם 

 המשפטי. 

 )מדברים ביחד(

 אני שואל מה הסיכוי שלך או שלי, שלא לתת את המסר הזה. חיים כהן:

אנחנו כבר זה לא השאלה. השאלה תראה, צריך לשים את זה על השולחן. ו שמעון קינן:

מדברים על זה קרוב לשנתיים. ולדעתי זה שווה יום דיון שלם הדבר הזה. כי 

 2-3שרשות מקומית תשים הוא משמעותי מבחינת התנהגות. לא יכול להיות, 

מיליון שקל בבג"צים בדיונים במלחמות עולם על רכס לבן. ובמדיניות 

לכת לנהל משא ובהסכמת הישובים הנ... ובתיאום מושלם איתם ומצד שני ל

ומתן כמה כסף אני מקבל. זה לא יכול לקרות. אומר ניב ובצדק, אתה רוצה 

לנהל משא ומתן אין בעיה, תגיד לי רק, שאתה רוצה לנהל משא מתן ואתה מוכן 

לתת את הקרקעות שלך. אם יתנו לך שלוש דירות לכל מתיישב. ניב יילך 

להגיד את האמת. אי אפשר אבל צריך להילחם על שלוש דירות ונגמרה החגיגה. 

 לשחק כאן וכאן. 

 אני רוצה לתקן אותם במה שאתה אומר. חיים כהן:



 
 

 
 

 עוד הערה אחת,  שמעון קינן:

כי מה שאתה אומר הוא אל נכון. כי מי שניהל משא ומתן אחרי גבם ואחרי גבו  חיים כהן:

של ראש המועצה, זה אתם מספר ישובים. ולא אנחנו. אנחנו עמדנו במילה. 

 משכנו עם הדרך הזו.וה

 אני אמרתי שאתם ניהלתם. שמעון קינן:

 שניה. שניה.  חיים כהן:

 אני אומר צריך לשים על השולחן את האמת. שמעון קינן:

אבל תשים לב למה שאמרת. אתה אמרת המועצה, השקיעה ימבה כסף שתים  חיים כהן:

 ות.שלוש מיליון שקל על מנת לטפל בעניין הזה, ולהגיש את ההתנגדוי

 נכון, כן. שמעון קינן:

ומצד שני מה אתה אומר, ומה אתה עשית, שאתה הלכת לנהל משא ומתן ולא  חיים כהן:

 התייחסת להוצאה הזאת.

 תקשיב, אני כשהוזמנתי, חיים תכבד אותי. שמעון קינן:

 אני מכבד אותך. חיים כהן:

ואל תוציא דברים  ואני מבקש, אבל חיים תן לדבר. אני מבקש שתכבד אותי שמעון קינן:

מהקשרם. אני לא הלכתי לשום ישיבה בלי שניב ויזל היה נוכח בה. מזכיר 

תנועת המושבים היה נוכח בה. בלעדיהם לא הלכתי לפגישה במינהל. אמת. או 

 לא ניב. יידעתי אותך ביקשתי את הסכמתך.

 תגיד באיזה סעיף אנחנו? דובר:

מזמן. עכשיו זה הסעיפים שלנו. הדבר השני  הסעיפים של רמת רחל כבר נגמרו שמעון קינן:

חיים, בוא תקשיב, תראה המינהל ומשרד השיכון הבר... מהנדס המחוז הוא 

צריך להציף דירות ולא מעניין אותו מה אתה חושב או לא. למועצה האזורית 

מטה יהודה יש שתי מטרות. אחת לשמור על המועצה כמועצה. מבחינת הסדרי 

ת כאלה ואחרים. בראיה כוללת של כל המושבים. ואזורי גבולות וועדות גבולו

התעשיה, והמשמעויות של כאן וכאן  וכאן, שהם בודקים אותם פרנסי 

המועצה. והראיה השנייה זה מול הישוב. ונכונה התפיסה שכשאני אהיה במצב 

שאתה נמצא בו, אני אבוא לניב, ואני אגיד לו ניב, אני מתאים לי עכשיו שיבנו 

שת אלפים יחידות דיור. אני רוצה שתמקסם ותוציא לי מה שיותר. אצלי שלו



 
 

 
 

לא  ניב יגיד לי, אני לא מתאים לי שוועדת הגבולות תקח את השטח הזה.

מתאים לי. הנה אני אומר לך. אני אעשה מלחמה. הוא ראש רשות אבל יכול 

להגיד לי אני איתך ראש בראש. אז ברמת רחל זה לא הפריע לאף אחד, וזה 

. והוא עזר והוא ניהל משא ומתן ולבריאות. קיבלו מה שקיבלו הם גם היו בסדר

יותר חכמים מאתנו. כי אנחנו תמיד נהנים לשאול. כשעשו את הבוינגים הם 

 כבר גמרו את הכסף. אז בוא עכשיו דבר שני תדבר איתי.

אני רוצה להגיד מילה אחת, שמעון אני מסכים עם מה שאתה אומר, שהוא  חיים כהן:

אש רשות והוא רוצה לשמור על הגבולות של המועצה. ועל התחומי שיפוט של ר

 המועצה. מצד שני אני מחזיק באדמה הזו כאדמה חקלאית.

 הוא אומר לך לך, תיקח. מה אתה עושה הסכם עם משרד השיכון. שמעון קינן:

לך,  שניה, אני מחזיק באדמה הזו כאדמה חקלאית. אותי לא מעניין אני אומר חיים כהן:

לא מעניין אותי כרגע, בקטע הזה של הגבולות שיפוט. כי אני יודע שאת הגבולות 

 שיפוט הם השר יצליח לחתום. והשר כבר חתם והוא יעביר את זה לבית שמש.

 ... ההחלטה התקבלה ואין מה לעשות. דובר:

אני אומר שההחלטה התקבלה. ואנחנו עכשיו הולכים עם המועצה, עם  חיים כהן:

דויות האלה. וההתנגדויות האלה, מי כמוך יודע, שההתנגדויות ההתנג

מתבצעות לגבי העניין של הגבולות שיפוט, על מנת שלא יעבירו את הזה. אבל 

האדמות שלנו בסכנה. אנחנו נמצאים בסכנה. אם אני אחכה עד שיעבירו או לא 

 יעבירו ויצטרכו לבנות או שניה. אז אני אמצא את עצמי בסוף עם שלושים

וארבעים אלף שקל פיצוי לדונם. זה מה שיהיה. זו הטבלה. אז אני אומר טובה 

שעה אחת קודם. ניב, טובה שעה אחת קודם. לעשות איזה שהיא פגישה, לשבת 

 לנתח את העניין הזה. כמו שצריך לנתח אותו. 

 מול זנוח או מול כולם עוד פעם. ר:"יו-ניב ויזל

 לא מוכנים לבוא, אז אני רוצה לשבת איתך. אני עוד הפעם אם המושבים חיים כהן:

 הם מוכנים הם כולם באו. ר:"יו-ניב ויזל

 לנתח את העניין הזה.  חיים כהן:

 טוב, די בואו חברה,  ר:"יו-ניב ויזל



 
 

 
 

אני חייב הערה קטנה מאוד לגבי הירוקים. צריך להבהיר לירוקים חד משמעית  דובר:

ם ל... את החקלאות. אנחנו רוצים שעם כל הרצון הטוב לשתף פעולה, לא יכולי

לבצע חקלאות. והם המתנגדים הראשיים. לא יעקור עץ. לחקלאות. אני עמינדב 

 מתעכב שנתיים בנטיעת כרמים בגללם. הם הגישו התנגדויות לכל העולם.

 איך. דוברת:

אז הם אומרים אתה עכשיו עוקר עצים אתה הורס ... בכדי לקחת פיצויים יותר  דובר:

מרכס לבן. כשאתה הולך לנטוע כרמים. אתה מבין. הם מתנגדים לפקיד גדולים 

היערות. הם מגישים בקשות למשרד החקלאות. הכי גרוע הם מכינים תוכנית 

 ... בבנק לאומי על כל השטחים של החקלאות.

טוב, חברים מה שאני אומר אנחנו הקמנו פורום עם הירוקים. כי אני הרגשתי  ר:"יו-ניב ויזל

הארצית שפתאום אני רב עם קק"ל. אני רב עם קק"ל. וקק"ל מסכימה במועצה 

שיהיה פה תחנת כוח מאה מטר מבית ספר הרטוב. ואני רב איתו בכלל. ואז 

אמרתי די מספיק. אותו דבר בית נקופה, כל תוכנית בית נקופה לא אושרה 

בוועדה המחוזית אצלנו. לא אושרה בגלל שהתחלף שם בדיוק אברהם שקד 

לא ידעה והיא הצביעה הפוך. היה חסר לי קול. ולמשרד התיירות לא נתנו והיא 

להיכנס, הפסדנו. ואחרי זה לך תערער בבית משפט. ולך תגיד. אז אנחנו הקמנו 

את הפורום הזה. קצת ניקינו, הוצאנו עצבים אחד על השני. היה קצת ניקינו 

חנו צריכים אותם. את הגועל נפש. התחלנו בזה כי בסוף אנחנו אינטרסנטים. אנ

רוצים את הכוח שלהם. הם יושבים בארצי, הם יושבים בהכל. ויש להם כוח, 

מה לעשות. אז אנחנו חייבים לשתף פעולה. אז אני בזה מסיים, אני רוצה 

ברשותכם לעבור לסעיפים. כי לא נעים לי ממשפחת אדרי. אני צריך להיות 

אתן לורד, לרוץ. יש סעיף אחד בשבע ... אז בואו בבקשה מכם נעשה את זה. אני 

שאני רוצה עם שלומי להגיד עליו מילה. זה נושא ההסעות. זה הדבר הכי חשוב 

נדמה לי. ואחרי זה הם דברים שאני חייב לעשות אין פה איזה  7פה, סעיף 

 משהו. ההודעות יותר חשובות.

 ... בעקבות החלטת בית משפט. דובר:



 
 

 
 

רק. כי ממילא ההחלטה הראשונה של המליאה הייתה נגיע לזה גם. זה לא  ד ורד כהן:"עו

לעניין תקופת הקורונה. והמתווה של ... אבל נתקדם ונרחיב כשנגיע. אז בואו 

 נתחיל.

 

 .10.3אישור פרוטוקול הנהלה מתאריך  -2סעיף 

 קיבלתם את הפרוטוקול. למישהו יש הערות. לא. אז ממליצים לאשר. ד ורד כהן:"עו

 

 ף תקציבי.הגדלת סעי – 3סעיף 

אנחנו בבית הספר עין כרם יש הסכם קיים של פעילויות העשרה שהמועצה  ד ורד כהן:"עו

מתקצבת פר תלמיד שנחתם לפני שנתיים. מה שאנחנו מבקשים עכשיו זה 

בעצם הגדלה של ההסכם הזה בסכום חד פעמי למשך השנה הקרובה. לתת 

 אלף שקלים. 25פעילות העשרה בסך כולל של 

 הכל.סך  דובר:

 כן. סך הכל לשנה.  ד ורד כהן:"עו

 אלף. 250-אני ממליץ להגדיל את זה ל דובר:

 למה רק לעין כרם? דובר:

 כי עלה שם פשוט צורך. ד ורד כהן:"עו

חברה, אני אסביר עוד פעם. היינו בזה. וכל פעם חוזרים לזה. תהיו חדים. כי  ר:"יו-ניב ויזל

ם והבית ספר לא של מטה יהודה. אין לא כל דבר אנחנו רוצים, הקרקע בעין כר

לנו דרך להעביר כסף. לכן, אני נורא מבקש מכם, אם אני רוצה להעביר לטובת 

הילדים שם חמשת אלפים שקל אני צריך להעביר את זה דרך המליאה. אל 

 תשאלו אותי.

 מאושר. דובר:

אין לנו פשוט ברירה תודה. וגם זה נבקש במליאה, כשורד מסבירה תגידו כן. זה  ר:"יו-ניב ויזל

 אחרת. זה,

 תעשה לנו הכנה לפני. תזכיר לנו. דובר:

 אז הנה הזכרתי הלאה. ר:"יו-ניב ויזל

 



 
 

 
 

 פתיחת כרטיס קומסיין -4סעיף 

עבור שני עובדים. יש שני עובדים חדשים בוועדה המקומית שילה וכחי ואושרי  ד ורד כהן:"עו

ס לראות את החומרים אוחיון. אנחנו מבקשים כדי שגם הם יוכלו להיכנ

 המקוונים.

 אושר. דובר:

 

 ת ישראלי כעובדת במחלקה הוטרינרית.יהסמכת חג -5סעיף 

הגברת חגית ישראלי עובדת במחלקה הוטרינרית עם הוטרינר. בשירות  ד ורד כהן:"עו

הוטרינארי. בעבר אנחנו הסכמנו את שני המפקחים שנמצאים אצל הוטרינר. 

 שהפיקוח עוד פקחית. עכשיו גם היא מצטרפת כדי 

 היא סיימה את הקורס. נכון. דובר:

 היא סיימה כן. ד ורד כהן:"עו

 בהצלחה מרובה.  דובר:

 אכן. ד ורד כהן:"עו

 תגידי רק שאלה, מה זה בג' לרבות כניסה לחצרים.  דובר:

 סמכות שוטר. דובר:

נס לחצר, כי יש שאם חלילה כלב נשך וצריך להיות מוסגר. אז אפשר גם להיכ ד ורד כהן:"עו

 סיכון.

 זה סמכויות שוטר. מה אתה רוצה. היא יכולה לעצור אותך גם. דובר:

 הלאה. ר:"יו-ניב ויזל

 )מדברים ביחד(

 

 שה להארכת התקשרות איגוד ערים דרום יהודה.בק – 6סעיף 

 .שירותי הנהלת חשבונותבקשה להארכת התקשרות  – 7סעיף 

זה בקשה להארכת התקשרות להסכם קיים. למה  סעיפים שש ושבע שניהם ד ורד כהן:"עו

 אנחנו מביאים את זה למליאה. בשני המקרים, 

 )מדברים ביחד(



 
 

 
 

אז שני ההסכמים הללו, למה אנחנו מביאים אותם בכלל למליאה, אלה  ד ורד כהן:"עו

הסכמים של שירותים שיש הסכם מכוח מכרז, שהתחולה שלו הסתיימה. אלא 

ין מצויים בוועדת מכרזים חלק אחד מהם. אני מה, שני המכרזים האלה עדי

 אעשה סעיף סעיף.

הסעיף שש של הארכת התקשרות איגוד ערים דרום יהודה. אנחנו סיימנו עם  

ההליך המכרזי. ואמורה להתקיים בשבוע הבא, וועדת מכרזים אחרי שנתאם 

עם ירמי, איפה הוא. הנה הוא. וועדת מכרזים ואז ההמלצות המקצועיות 

יות ידונו בוועדה. ובתקווה שיהיה זוכה. לכן אנחנו מבקשים להאריך והמשפט

זה סעיף  30.6.21את השירות הקיים היום עם איגוד דרום יהודה עד לתאריך 

 שש.

יש את המכרז של רכישת שירותי הנהלת חשבונות. כיום נותנים לנו  7וסעיף  

היו שני דיונים את החברת ברניר. יש מכרז תלוי ועומד, שכבר נפתחו ההצעות ו

בוועדת המכרזים והייתה החלטה של וועדת המכרזים לקיים איזה שהוא הליך 

של ראיון. ולכן זה אמור לידון אחרי קיום הרעיון. וזה עוד לא התבצע. ויבוא 

 בעזרת השם לוועדה אחרי הקרובה. עד שיתבצע ההליך. 

 מכרזים בתקופת מעבר. דובר:

 ה, אמורה בעצם לאשר לנו את המשך ההתקשרות. בדיוק. לכן המליא ד ורד כהן:"עו

 אושר. הלאה. דובר:

 

 מתווה ההסעות – 8סעיף 

 דיון בעניין מתווה הסעות. אז אני אתחיל ואם יהיה צורך אז אני אשלים. ד ורד כהן:"עו

אנחנו בעצם אני מזכיר לכם בתקופת הקורונה לא יכולנו להמשיך להסיע.  ר:"יו-ניב ויזל

ם פתחה את ז' פעם פתחה את ג', פעם פתחה את ד'. פעם את מדינת ישראל פע

ו'. ככה שנה שלימה. לא רק שזה במועצה, זה גם בירושלים וגם ברחובות 

ובמודיעין. לא יכולנו להתעסק עם זה. אי אפשר היה לקחת אוטובוס לכל 

תלמיד שבא לו הוא נוסע, כשבא לו הוא חוזר. לכן עברנו לשיטה אחרת 

של שאטלים מסויימים. באו ותבעו אותנו מספר כמה  שאושרה במליאה.



 
 

 
 

משפחות. אני יודע פחות. תבעו אותנו על ידי עורך דין על שהפסקנו את 

 ההסעות.

 רובם מצור הדסה. דובר:

זה לא משנה. לא רק. ממש לא רק. זה לא העניין. תבעו אותנו. אנחנו אמרנו  ר:"יו-ניב ויזל

ת המליאה שעד שיגמר הקורונה הוא אמר להם השופט, מותר להם, החלט

מותר לנו לעשות את זה. זה בסדר גמור. ויש מתווה. ואחרי זה צריך לחזור 

למתווה. מה בא עכשיו, השופט אמר אוקי מותר. הם נפלו אבדו את כל התביעה 

שלהם. אנחנו יצאנו צודקים במאה אחוז. אבל מה הוא אמר השופט בסוף, 

 אז אנחנו צריכים. שעלינו לקיים דיון נוסף במליאה. 

נחדד את זה. יש פה ככה מיקס של שתי עתירות. עתירה אחת על הזכאים זה  ד ורד כהן:"עו

משהו שהסתיים. והעתירה הזו שאנחנו בעקבות ההחלטה של השופט לדון 

העתירה הוגשה וכל  במליאה הקרובה, היא בעצם עתירה שהוגשה לפני שנה.

להידבר. אני הגישה שלי הייתה  פעם התובעים דחו אותה מעת לעת. ניסו

שמדברים לפני שמגישים תביעה. והגענו לדיון בבית משפט. השופט הבין שכבר 

אין משמעות העתירה כבר אין מה לדון בה. מאחר וההחלטה של המליאה 

הייתה לזמן קורונה. ברגע שחזרנו כולנו ממילא המליאה הייתה דנה מה עושים 

חזרנו לשגרה רגילה. ככה שהעתירה הייתה עכשיו כשהסתיים זמן הקורונה, ו

מה שנקרא מתאדה ומתייתרת. ועדיין, ביקשו לקיים דיון ביקשו שנכנס את 

המליאה, במיוחד ובחלוף שבוע, והשופט לא אישר את זה. ואנחנו אמורים לדון 

. במליאה הקרובה. עכשיו מה שאנחנו אומרים, זה שנכון ממילא 5.5-בזה ב

וההחלטה של המליאה כבר לא רלבנטית. וצריך לדון. הסתיים הזמן קורונה. 

אלא מה, שניב זימן ישיבה פנימית כדי להבין איך אנחנו נערכים לחזור למתווה 

הקודם, או לכל מתווה אחר, לפי החלטות והמלצות מקצועיות. והדבר הזה 

כרוך לפחות בהיערכות של שבועיים שלושה מול הקבלנים ומול חברות הסעות 

עשות שוב את כל הרארגון. ומסתיימת שנת הלימודים. אז הצעה ולהתחיל ל

שעלתה זה ש אנחנו נקיים את הדיונים הפנימיים כדי להיערך ושיסיימו את 

 שנת הלימודים הנוכחית ככה עם המצב. 



 
 

 
 

אני מרוב בורותי חשבתי שכל הדיון הזה, וכל בית המשפט הזה בכלל על  דובר:

 ך חמש שנים.ההחלטה המקורית שדיברנו עליה במש

 זה כבר הסתיים מזמן. ד ורד כהן:"עו

 אני רוצה להגיד משהו. שלומי מגנזי:

 זאת תביעה שאך ורק גם בזמן הקורונה יהיה הסעות ולא שאטלים זה. ד ורד כהן:"עו

אז אני רוצה להגיד משהו, קודם כל מי שעכשיו מבין את זה. אז יש גם כאלה  שלומי מגנזי:

ק, אני מבין שיבינו מה היה שמה. כי יש כאלה שמבינים ש... באינטרנט בפייסבו

אבל אחרי זה לא מבינים את המשמעות. אבל אני רוצה רגע, ומה שאני אומר 

כאן אני אגיד גם במליאה. אני גם ב... כי בסוף הייתי מצפה מחברי המליאה, 

להוציא פניה לעורכת הדין שייצג את התושבים. דרך אגב לפרוטוקול, ממש לא 

מצור הדסה. אבל זה לא רלבנטי. אבל זה ממש לא מצור הדסה רק. בכלל בא 

כל אותם תושבים. לפניה לעורך הדין, שיואיל בטובו. מכיוון שכל התביעה 

הזאת, והכסף שהוא גבה מהתושבים היה עורבה פרח. הייתי מצפה מחברי 

 ההנהלה בדיון במליאה. להגיד לאותו עורך דין מכובד, פעמיים הוצאת אותם

לסיבוב שלא יצא ממנו כלום. תואיל בבקשה תהיה הגוון ולהחזיר להורים את 

 הכסף. הייתי מצפה מהחברים את זה. מכיוון שהיה פה, 

 אתה פוגע לאנשים בזכות. דובר:

לא. אני פוגע. אני אגיד לך למה. כי כמות החוסר אינפורמציה שהייתה פה.  שלומי מגנזי:

 ובות. וכמות הדברים שרצה מסביב היא חש

 מה שאתה אומר עכשיו זה פגיעה בזכות הפרט. זה לא,  דובר:

 )מדברים ביחד(

 חברי המליאה, קיבלו החלטה בעקבות הקורונה לשנות את המצב. שלומי מגנזי:

 אין ספק שתגיע תביעה נוספת. יאללה בואו נתקדם. דובר:

 לשנות את המצב. בשום החלטה לא נאמר,  שלומי מגנזי:

 )מדברים ביחד(

בשום החלטה לא נאמר, שההחלטה היא  לאורך זמן. ומה ברגע שהקורונה  שלומי מגנזי:

תסתיים נחזור למצב. ואומר ראש המועצה בראשון לספטמבר חוזרים למצב 

הקודם. כל השאלה אם עושים את זה מחר בבוקר, ואז ממילא צריך התארגנות 



 
 

 
 

ממשיכים את זה של שבועיים שלושה. ובעוד חודש מסתיימים הלימודים או ש

עד סוף שנת הלימודים, ממשיכים הלאה. אני עדיין חזור על דעתי. ואני אומר 

אותה גם במליאה. הייתי  מצפה מהעורך הדין המלומד שפעמיים לוקח אותם 

לסיבוב. אני הייתי בדיונים האלה. אני מבין בעניין הזה. זה פשוט היה פארסה 

 צריך להגיע.בעיני התושבים. ולגרור אותם למקום שלא 

 מאה אחוז. ר:"יו-ניב ויזל

 צריך להחזיר גם לנו את הכסף. גם לנו זה עלה כסף. דובר:

 שהוא יחזיר להם. שלומי מגנזי:

מה שאנחנו בעצם מבקשים פה להמליץ למליאה, זה שאנחנו חוזרים למתווה  ד ורד כהן:"עו

אה. הטרום החלטת קורונה. אבל שזה יערך בראשיתה של שנת הלימודים הב

 כי ההיערכות לחזור למתווה,

והכל בהתאם להוראות הרגולטור. משרד החינוך. כי יכול לקרות שנה הבאה  דובר:

 שיבוא איזה וריאנט ולא תוכל להסיע. כן. 

באותו נושא. יש את הצד של התלמידים. אבל יש גם את הצד של ההסעות. הם  רובי יהושע:

 גם תבעו אותנו או משהו.

  א. ל ד ורד כהן:"עו

 היה אחד שתבע והוא הפסיד. בואו רגע.  ר:"יו-ניב ויזל

 זה לא על זה בדיוק.  ד ורד כהן:"עו

 )מדברים ביחד(

 אם אני לא מקבל ממשרד החינוך מאיפה אני אשלם להם. ר:"יו-ניב ויזל

 ההסכם הוא הסכם.  ד ורד כהן:"עו

 אני שואל שאלה, לדעת אם אתה,  דובר:

 תביעה. לא הגישו  ד ורד כהן:"עו

תראו, אני רק אגיד לכם דבר אחד. הפייק ניוז והדבר הזה הוא פשוט אני שמעון  ר:"יו-ניב ויזל

יודע, אני פשוט כבר לא מתייחס. כל מה שהם ביקשו, שבמקום השאטלים 

שעשינו וזה היה הדבר הכי חכם. וגם התושבים אמרו לי. עם הכרטיסיות חופשי 

זרו. ואנחנו אומרים בסדר. אנחנו חוזרים. חודשי. וכל מה שהם אמרו עכשיו תח

זה עד תקופת הקורונה. אבל עכשיו נשאר שלושה שבועות. תספרו כמה ימי 



 
 

 
 

לימודים נשארו עד יוני. לא שווה לי להתחיל להפסיק הסעות לבוא לחברות 

חדשות שבועיים יהיה בלגאן. יהיה סיפור עד שכבר קצת זה מסתדר. יהיה 

אמרנו משנת הלימודים הבאה. ומה שאני רוצה פה,  עכשיו עוד פעם סיפור. אז

להגיד, שאנחנו חוזרים למתווה שהמליאה החליטה לשנת הלימודים הבאה. 

 נקודה. זה מה שהשופט רצה. זה מה שהוא יקבל.

 הכל בהתאם להוראות משרד החינוך. דובר:

י אומר ונוסיף שהכל בהתאם להוראות משרד החינוך הוא צודק. אבל אנ ר:"יו-ניב ויזל

עכשיו שלומצי כתבה, ביקשה שנקריא. מרחלי. אז אני  תפסיקו רגע להתבלבל. 

אומר שלומצי ביקשה להגיד שהיא כחברת הנהלה רוצה שנחזור למתווה כאן 

עכשיו ומיד. אז אמרתי מותר. אז אני אומר לכם שאחרי דיון שעשינו זה 

ת את זה. אנחנו מינימום שבועיים התארגנות. בשביל שבוע וחצי אין מה לעשו

לא נעשה. עכשיו הייתה עוד הצעה, ויכול להיות שגם שלומי יגיד, שבאוגוסט 

לקראת שנת הלימודים הבאה, אנחנו נחשוב האם אנחנו רוצים לחזור למתווה 

ההוא, או שפתאום התושבים יגידו רוצים את הכרטיסיות האלה. וזה, אני לא 

 רואה לעכשיו.

 זה דיון בפני עצמו. דוברת:

עכשיו זה דיון בפני עצמו. אני רק מזכיר לכם שמה שנשאר לנו י', יא', יב'. וגמרנו  ר:"יו-יב ויזלנ

 את הסאגה הזאת. זהו. 

 אתה זוכר למה הוא מתכוון? דובר:

 יאללה הלאה. ר:"יו-ניב ויזל

 

 החלפת נציגים  נחם במליאה  -  9סעיף 

ם מכתב התפטרות. והבא אחריו אז נציג נחם במליאה מר יעקב לולאי בעצם ש :רחלי משה

 ברשימה זה יפתח לולאי. והוא מתמנה במקומו בחבר מליאה.

 ברוך הבא בהצלחה. דובר:

 לא. אבל אנחנו צריכים החלטה בפרוטוקול.  ד ורד כהן:"עו

 

 פתיחת תב"רים חדשים – 10סעיף 



 
 

 
 

ר. יש לנו יש לנו התב"רים החדשים המהותיים זה התכנון ביעור, וביצוע ביעו משה אוחיון:

מימון ופגיעה אסבסט, במקור משרד הפנים. סעיף מהותי הוא סעיף  7בסעיף 

 . זה בית זית. 8

סליחה, רגע, פינוי אסבסט. מה זאת אומרת. זה תקציב ייעודי. כשיש פינוי  דובר:

 אסבסט או שזה חלק מהתקציב הישובי.

ייתה שם, ש... פינוי זה תקציב ייעודי של משרד הפנים בעקבות השריפה שה משה אוחיון:

 אם אין לך את זה פה, תסתכל.  8אסבסט בקיבוץ הראל. יש לנו את סעיף 

הערה במקום. אני רק מבקש להוסיף לי. כי גם לי זה קפץ בעין. והוא הקדים  רובי יהושע:

 אותי בלשאול על זה. אז כאילו כדאי לרשום. כדאי בהערה.

 צודק. דובר:

 קש, מוכן להחזיר את הכסף. בתנאי שזה יהיה כתב"ר.משרד הפנים מב ר:"יו-ניב ויזל

 )מדברים ביחד(

אלף שקל  900-זה בית שיפוץ של אולם קהילתי זה שני מיליון שקלים ש 8סעיף  משה אוחיון:

מגיעים מבית זית עצמה. והמיליון מאה זה קרנות רשות. אבל זה הכסף שמגיע 

ודמת. הגיעו למיליון . הם צברו כספים גם מהקדנציה הק650-להם במסגרת ה

 מאה. ואז עושים שיפוץ אחד גדול.   

בתכלס מה שאתה אומר, שזה בעצם תב"רים שהיו מגיעים להם בשתי  שמעון קינן:

 קדנציות. 

 נכון. ר:"יו-ניב ויזל

 זה מה שאתה אומר. אז למה אתה רושם קרנות רשות. שמעון קינן:

 יתוח וההשקעות הם מגיעים. כי המקור שלהם כל המקור של הכספי פ משה אוחיון:

 הבנתי. שמעון קינן:

, זה עגלות אשפה מחזור. זה הדברים השוטפים. יש לנו בסעיף 11, 10, 9יש לנו,  משה אוחיון:

. זה ריבוי 300. אנחנו מוסיפים לו 700כבישים. יש לנו עדכון תב"ר כבישים  11

 כבישים בישובים. 

ים ייעודיים שיש צורך או זה חלק יש לי שאלה. התיקוני כבישים זה כספ דוד:

 מהכספים הייעודיים לכל ישוב.

 כשיש משהו שצריך,  משה אוחיון:



 
 

 
 

 תיקונים שוטפים. דוד:

 כי אנחנו מגדילים פשוט. מוסיפים. דובר:

 

 עדכון תב"רים – 12סעיף 

 500-בעדכון תב"רים יש לנו עבודות חשמל, גם שמה אנחנו מגדילים ב 2בסעיף  משה אוחיון:

 שקל. וגם עבודות בטיחות בדרך כלל.  אלף

לגבי עבודות חשמל, היה בזמנו קיבלנו החלטה להפוך את כל תאורת הרחובות  דובר:

 ללדים.

 התחלנו. יש תוכנית עבודה. הם עוברים מישוב לישוב. דובר:

 רק בקיבוצים עשו. דובר:

 לבריאות. שום קיבוץ לא רשום שם. דובר:

 )מדברים ביחד(

 

  – 12סעיף 

זה עדכוני תקציב. העדכונים השוטפים, אחרי שאישרנו  12-הסעיפים הבאים מ שה אוחיון:מ

 את התקציב אז כל שינוי או עדכון אנחנו חייבים להביא אותו למליאה,

 

 עדכוני תקציב  – 13סעיף 

 . 2019זה דוחות כספיים של הוועדים לישובים לשנת  משה אוחיון:

 

  – 14סעיף 

כל התקציבים והדוחות הכספיים. אנחנו  2021-בים לישובים לזה תקצי משה אוחיון:

 מביאים אותם למליאה. ומביאים אותם לאישור. זהו. ערב טוב.

 לבריאות מאושר הכל. דובר:

 רגע, חברים,  ר:"יו-ניב ויזל

 )מדברים ביחד(



 
 

 
 

. יש לנו את מעלה 2019לדוחות הכספיים של הוועדים כל שנת  13סעיף  יואל ינון:

זה תקציבים של הישובים, של הוועדים  14ואת מבוא ביתר. סעיף החמישה 

 .2021במקום 

אלף שקל במעלה החמישה. מישהו שם לב לזה.  417מה זה עודף גרעון מצבטר.  דובר:

 יש להם עודף.

 יש להם עודף מצטבר.  יואל ינון:

 לא יודעים לעבוד.  ר:"יו-ניב ויזל

 )מדברים ביחד(

 סיימנו. אתה יכול לסגור. ה, ההנהל מקובל על ר:"יו-ניב ויזל

 

 סיום ישיבה
 
 
  

 
 


