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216179 
 של ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודה 1/13/18פרוטוקול מס' 

 17:00בשעה  21/11/18שהתקיימה ביום רביעי יג' בכסלו תשע"ט, 
 במרכז יום לקשיש שליד המועצה האזורית מטה יהודה

 

  נכחו:
 ראש המועצה ניב ויזל

 אביעזר מרדכי רחמים

 ספיראבן  ראובן שמעון
 אדרת סףאאבידדון 

 אורה נהרי שאול
 אשתאול אלמוג בן שלום

 בית זית שושני יניב חיים

 בית מאיר בן עבו יצחק
 בית נקופה אבו דוד

 בקוע אלוני ישראל

 בר גיורא בוזגלו דוד

 גבעת יערים אהרון יהודה ןב
 גבעת ישעיהו נורית יעקובוביץ

 גיזו זביב אביחיל

 גפן יאיר יפרח

 הראל פליישמן אברהם

 זכריה אילנה דוד

 זנוח כהן חיים
 טל שחר אלירז בני

 יד השמונה בר דוד יוסף
 ישעי ורדי אלון

 כפר אוריה סיידו רוסי
 לוזית אנון אברהםג

 מבוא בית"ר שלומציון לולו
 מוצא עילית צמח ראובן

 מחסיה תן אליהונמדינה 
 מטע אברהם ברששת

 מסילת ציון רון דוד
 נוה אילן ארמוזה יפעת

 נוה מיכאל ירמי דוד
 נחושה אליאסאן ימימה

 נחם לולאי יעקב

 נחשון דן נאמן

 נטף בורג אברהם

 נס הרים אלון מרגלית רחל
 נתיב הל"ה שני רביב כהן

 עגור דוד אלדד
 עין נקובה להלעבדאללה עבדא אחמד

                       עין ראפה ברהום יוסף
 עמינדב שמעוןקינן 

 צובה מלול דוד
 צור הדסה שלומי מגנזי

 צור הדסה גיא חן
 

 פיני תורן. –ברכות למליאה החדשה 

 

 צור הדסה רובי ליאון

 צפרירים קאחו רזיאלה
 צרעה אברהםכוחן רן 

 קרית ענבים אלקון איזידור

 רמת רזיאל קליגר מתי

 רמת רחל דרומלביץ דוד
 שדות מיכה כהן אביגדור

 שואבה ששון יצחק צחי
 שורש טובול שלף אפרת
 שריגים יהושע משה בובי

 תירוש גבאי דוד

 תעוז בני שמואל
 תרום דניאל אברהם

  
  משתתפים:

המשפטית למועצההיועצת  עו"ד ורד כהן  
 מבקר המועצה יואל ינון

 גזבר המועצה משה אוחיון
 מנכ"ל המועצה פיני תורן

 מהנדסת המועצה מיכל נאור
 ראש מינהל החינוך ניב בר גיא

 רל"ש המועצה דורית אוחנה
 עו"ד רועי הלר

  
  חסרו:

 כסלון בן ברוך שמעון  
 מעלה החמישה יואב ויצמן

חו"ל -שלום נוה סמאח  
חולה –צלפון  משה פרץ  

  
  

 קהל:

   57דרור גליד,    נציג מטה 

 גקי צבי,        זכריה

 ברוך פלד,     רמת רזיאל

 ציון בוזגלו,   מחסיה

 יעל אוברמן  מעלה החמישה

 סולימאן,      עין נקובה

 יובל רובין,   עיתון בקיצור

 אתי בן עמי,  אתר אתיקה

 דוברות המועצהעומרי גל,      

 

 

 

 יפתח לולאי,  נחם

 זאב רפאל,     נס הרים

 יאיר פחימה,  זנוח

 אבי בן שושן , צפרירים

 לירז ארז,       צור הדסה

 שלי ירמיהו,   צור הדסה

 אמיתי פנחס, רוגלית

 גדי דקומנצי,  עגור
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 סדר היום:

 
 הודעות יו"ר. .1
 

 פסטיבל היין. 1.1
 דיווח פסטיבל היין. ניב ויזל:

 
 פסטיבל נאמן למקום. 1.2

 דיווח פסטיבל נאמן למקום. ניב ויזל:
 

 מועדי ישיבות. 1.3
 דיווח על מועדי ישיבות לחצי שנה הקרובה ניב ויזל:   

 
 הנחיות בעניין סמכויות ונהלים לחברי המליאה  1.4

 מוסרת סקירה. עו"ד ורד כהן:
 

 כהן ורד ד"עו – לחתימה שאלון ב"מצ –  עניינים ניגוד 1.1
 . ציבור נבחרי של עניינים ניגוד למניעת הנוגעות ההוראות עיקרי את בתמצית בפניכם סוקרת :  כהן ורד ד"עו
 

 .המועצה ראש מ"ומ סגנים בחירת .2
 

 הצבעה למועמד שלומי מגנזי כסגן ראש המועצה מחזיק תיק חינוך חברה וקהילה.
   54  –בעד 

  1 –נמנע 
 אין מתנגדים.

 
ומחזיק תיק חינוך חברה וקהילה, לאשר את מינויו של שלומי מגנזי, כסגן ראש המועצה  הוחלט:

 לאחר מילוי טופס ניגוד העניינים ובכפוף לאישור משרד הפנים.מותנה בחו"ד היועצת המשפטית 
 
 

 ראש המועצה מחזיק תיק תפעול ופיתוח. הצבעה למועמד בני אלירז כסגן וממלא מקום 
 44 –בעד  
  10 –נמנע 
  1  -נגד   

 
 מלא מקום ראש המועצה,: לאשר את מינויו של בני אלירז, כסגן ראש המועצה ומהוחלט

מותנה בחו"ד היועצת המשפטית לאחר מילוי טופס ניגוד וח תפעול ותשתיות. פיתמחזיק תיק 
 העניינים ובכפוף  לאישור משרד הפנים.

 
 נציגי ציבור בועדות בחינה )מכרזי עובדים(. 2אישור מינוי  .3

 החברים המועמדים: חזי יששכר מאבן ספיר ואיילת רונן מיד השמונה.
  
 .: אושר פה אחדהחלטה 

 
 
חברי מליאה כנציגים בועדת איתור לבחירת עובדים נושאי משרה בכירים/משרת  2אישור מינוי  .4

 אמון
  

 החברים המועמדים: רזיאלה קחו מצפרירים, יהודה בן אהרון מגבעת יערים.
  
 אושר פה אחד. החלטה:  

 
 
 
 
 
 מינוי ועדות המועצה: .5

 הנהלת המועצה 
 

 ועדת משנה לתכנון ובניה
 

 םועדת מכרזי
  

 ועדת הנחות לארנונה
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ועדת הנחות בארנונה חברי ועדת מכרזים, חברי ועדת בנין ערים, חברי ועדת הנהלת המועצה, חברי : החלטה
המועצה מותנה בחו"ד לאחר מילוי טופס ניגוד העניינים ובאישור  אישור החברים בועדות אושר פה אחד.
 משרד הפנים.

 האצלת סמכויות לועד המקומי. .6 
לצו  132 -ו 63מליאת המועצה מאצילה מתפקידיה וסמכויותיה לועדים המקומיים בהתאם לסעיפים  

 ,  בתחומים הבאים:1958 –המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( התשי"ח 
 ת כבישיםאחזק 
 אחזקת מבני ציבור 
 אחזקת בתי עלמין 
   מסי ארנונה ומסי ארנונה ועד -גביה 
 גינון 
 דת ובתי כנסת 
 הדברה 
  תחזוקה ובטיחות –מתקני משחקים 
 פעילות לנוער 
 פעילות לספורט 
 שמירה ובטחון 
  למעט פינוי אשפה וגזם –תברואה וניקיון 
 פעילות תרבות 
 פעילות תרבות תורנית 

 
 נוספים שיפורסמו מעת לעת.וכן תחומים 

 
ועד מקומי שלא יהא מסוגל לבצע את הפעולות, המועצה תשקול להפעיל בעצמה ולחייבו דרך החזר 

 ארנונה.

 חברים 3 חברים 13 חברים 13 חברים 17 

   ניב ויזל ניב ויזל 

 פליישמן אבי, יו"ר סגן סגן סגן  .1

 בן אבו איציק דוד אבו סגן סגן  .2

 פרץ משה בן שלום אלמוג אליאסאן ימימה  בן אהרון יהודה  .3

  בן ברוך שמעון אלוני ישראל ברהום יוסף  .4

  ףאדדון אביס איזי אלקון גבאי דוד  .5

  דוד אילנה ברששת אברהם דוד ירמי  .6

  דוד אלדד ורדי אלון  דוד  דרומלביץ  .7

  דניאל אבי זביב אביחיל ורדי אלון  .8

  חן גיא כהן אביגדור  יהושע בובי  .9

  יפרח יאיר ליאון רובי כהן חיים   .10

  צמח ראובן מלול דוד מלול דוד  .11

  כהן שנירביב  ראובן שמעון מרדכי רחמים  .12

  שמואל בני שושני יניב נהרי שאול  .13

    קינן שמעון   .14

    שושני יניב  .15

    שלומציון לולו  .16

    ששון צחי  .17
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יובהר כי סמכות הועד המקומי לפעול במסגרת סמכויותיו הנה ככל שפעולות אלה לא יהיו בסתירה 

 להחלטות המועצה ו/או לחוקי העזר שלה.
 

 רוך מעת לעת שינויים בהאצלת הסמכויות, הן לתוספת של סמכויות והן לגריעתן.המועצה רשאית לע
 המועצה רשאית לבטל האצלת סמכות לועד מקומי ובלבד שנתנו לועד הזדמנות להשמיע את דבריו.

 
 –לאשר האצלת הסמכויות ולבדוק באופן פרטני את נושא הבטחון והשמירה, ורווחה  הוחלט:

 קשישים.
 

 חו"ד גזבר ויועץ משפטי. -ולאחר אישור משרד הפנים  2018תקציב שכר סגנים החל מדצמבר אישור  .7
 

מינוי סגנים כדלהלן: עלות  אישור תקציב משה אוחיון גזבר המועצה : לאשר בהתאם לחו"ד הוחלט 
הוצאה זו כלולה   .₪ 100,000( עד לסוף השנה הנוכחית הינה  סגנים 2העסקת הסגנים בשכר ) 

 .2018בתקציבה המאושר של המועצה לשנת 
 

 . ₪מיליון  1.2סגנים העלות הינה  2-לכל סגן ול ₪ 600,000עלות העסקתם של הסגנים לשנה הינה 
 הריני לאשר כי מצבה הכספי של המועצה מאפשר העסקת  שני סגנים בשכר . 

המנכ"ל בכפוף לאישור ועדת האיתור את שכר  2019מבקש לאשר בתקציב  4כמו כן בהמשך לסעיף 
 של ומשרד הפנים.

 .גזבר המועצה בהתאם לחו"ד ומנכ"ל  שכר הסגניםאושר 

ולחוק עזר למטה יהודה  2016הארכת תוקף לחוק עזר למטה יהודה )סלילת רחובות( התשע"ז  .8
 עו"ד ורד כהן. – 2017)שטחים ציבוריים פתוחים( התשע"ז 

 
 הבקשה להארכת תוקף החוק:עו"ד ורד כהן מסבירה את  

 
(, קובע "חוק העזר לסלילה") 2016-ז"התשע(, רחובות סלילת) יהודה למטה לחוק עזר 15סעיף  .1

 טעונה תהיה רחובות סלילת היטל של הטלתו( 2018 בדצמבר 31) ט"התשע בטבת ג"כ כי "מיום
 .מטעמו" מי או הפנים שר ושל המועצה מליאת של אישור

 
"חוק העזר ) 2017-ז"התשע(, פתוחים ציבוריים שטחים) יהודה למטה עזר לחוק 13סעיף  .2

 בטבת ג"כ ביום החל זה עזר חוק לפי המעודכן בשיעור היטל (, קובע כי "הטלתלשצ"פ"
 מי או הפנים שר ושל המועצה מליאת של אישור טעונה תהיה( 2018 בדצמבר 31) ט"התשע

 .מטעמו"
 

 המועצה מצויה כעת בתהליך עדכון תעריפי חוק העזר לסלילה וחוק העזר לשצ"פ. .3
 

מאחר שעסקינן בתהליך ממושך, ולנוכח ההגבלה הצפויה של אפשרות הטלת ההיטלים לפי חוקי  .4
, מבוקש בזאת, למען הזהירות, אישור להמשך גביית ההיטלים 2019העזר הנ"ל החל משנת 

מנת ליתן למועצה שהות לעדכן את התעריפים, לאשרם לתקופה ממושכת יותר, וזאת על 
 ולפרסמם ברשומות.

 
  54 –בעד   -התקיימה הצבעה  

 1 -נמנע 
 

 לאשר הארכת תוקף החוקים.הוחלט: 
 

 מצ"ב. – 2018של המועצה לשנת  2אישור דו"ח רבעוני  .9
 

 הוחלט: לאשר.
 

 מצ"ב. – 31/12/17אישור דוחות כספיים מבוקרים לתאריך  .10
  

 הוחלט: לאשר.
 

 אישור פתיחת חשבון בנק ושינוי בעלי זכות חתימה חשבון רשות + הורים בית ספר קרוב: .11
 

שם 
 ביה"ס

בעלי זכות חתימה  פרטי הבנק
 וביטול

אישור מורשה חתימה 
 וביטול

מספר תעודת 
 זהות



  

 5עמוד    21/11/18פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 

 

בנק דיסקונט  קרוב
מס'  167סניף 

  52667חשבון 

  ליאת ברששת 
 קרן אלה

 תמרה שמחה
 טל אלמלם סלייטר

 מורשת חתימה
 מורשת חתימה

 לבטל מורשת חתימה
 לאשר מורשה חתימה

029509130 
033085309 
014305684  
034348177 

 
 : לאשר.הוחלט

 
 :2018אישור תקציב והיטל מס ועד מקומי לשנת  .12

  
 מגורים למ"ר )*( סך התקציב ישוב מס' 

 7.40 614 עין נקובה 1
 15.63 548 נחשון  2
 20.84 375 צרעה 3

 
 לאשר. הוחלט:

 
 של הועדים המקומיים בישובי המועצה: 2017אישור דוחות כספיים לשנת  .13

         

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

 המבוקרת

- גרעון/עודף
 מצטבר

 611 11 1351 1362  ח"רוא כהן בועז 31.12.2017 שריגים 1
 

 לאשר. הוחלט:
 

 תבר"ים: .14
 

 שיפוץ חווה חקלאית בר 14.1

   

 

 תקציב מקור מימון
  

 

 84,320 משרד חינוך
  

 

 84,320 סה"כ
  

 

 
 הוחלט: לאשר.

    

 גיורא-שיפוץ מקוואות אבן ספיר ובר 14.2

   

 

 תקציב מקור מימון
  

 

 380,599 משרד הדתות
  

 

 380,599 סה"כ
  

 

 
 הוחלט: לאשר.

    

 מבנים ניידים-רטרונו 14.3

   

 

 תקציב מקור מימון
  

 

 210,000 משרד החינוך
  

 

 210,000 סה"כ
  

 

 
 הוחלט: לאשר.

 
   

14.4 
מיכאל  נווה נחושה, אדרת, -בתי כנסת בישובים 4

 ושואבה

   

 

 תקציב מקור מימון
  

 

 600,000 משרד הדתות
  

 

 600,000 סה"כ
  

 

 
.הוחלט: לאשר  

    

 הר טוב מקיף על יסודי-4021תב"ר  14.5
   

 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 

 3,974,763 מפעל הפיס
 

3,974,763 
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 1,800,496 14,700- 1,815,196 בינוי-משרד החינוך

 

 הצטיידות-משרד החינוך
 

14,700 14,700 

 

 2,116,872 מלוות מבנקים
 

2,116,872 

 

 724,831 קרנות הרשות
 

724,831 

 

 8,631,662 0 8,631,662 סה"כ

 

 
 הוחלט: לאשר.

    

 שיקום ושיפוץ ליקויי בטיחות חשמל במוס"ח 14.6

   

 

 תקציב מקור מימון
  

 

 400,000 משרד הפנים
  

 

 400,000 סה"כ
  

 

 
 הוחלט: לאשר.

 
 גני משחקים בגני ילדים 14.7   

   

 

 תקציב מקור מימון
  

 

 200,000 הפניםמשרד 
  

 

 200,000 סה"כ
  

 

 
 הוחלט: לאשר.

 
 התקנת מערכות גילוי עשן במוס"ח 14.8   

   

 

 תקציב מקור מימון
  

 

 250,000 משרד הפנים
  

 

 250,000 סה"כ
  

 

 
 הוחלט: לאשר. 

 
 שיקום כבישים בישובי המועצה 14.9   

   

 

 תקציב מקור מימון
  

 

 1,000,000 משרד הפנים
  

 

 1,000,000 סה"כ
  

 

 
 הוחלט: לאשר.

 
 התקנת מזגנים במוס"ח 14.10   

   

 

 תקציב מקור מימון
  

 

 171,000 משרד הפנים
  

 

 171,000 סה"כ
  

 

 
 הוחלט: לאשר.

 
 שיקום כבישים אזור תעשיה הר טוב א 14.11   

   

 

 תקציב מקור מימון
  

 

 250,000 משרד הפנים
  

 

 250,000 סה"כ
  

 

 
 הוחלט: לאשר.

 
 
 
 
 
 
 

 ת חצרות במוס"חוהצלל 14.12   

   

 

 תקציב מקור מימון
  

 

 320,000 משרד הפנים
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 320,000 סה"כ
  

 
 

    הוחלט: לאשר.
 
 
 תבר"ים לסגירה: .15

      

 גרעון/עודף הכנסות הוצאות תקציב ר"תב שם תבר 'מס

 נגישות-כרם עין ס"בי 4129
  אקוסטית

60,000 55,967 55,967 0 

 נגישות אלון ס"בי 4237
  אקוסטית

30,000 28,277 28,277 0 

 נגישות הרים נס גן 4240
  אקוסטית

30,000 28,277 28,277 0 

 0 5,427,012 5,427,012 5,427,012 ד"ממ האלה נחושה 4020

 0 14,717,856 14,717,856 14,717,856 הדסה צור ד"ממ ס"בי 3871

 0 2,689,660 2,689,660 2,689,660 אורה תגבור מענק 4093

  22,954,528 22,947,049 22,947,049 0 

 
 הוחלט: לאשר.

 
 .עדכוני תקציב .16
 

 עדכון תקציב בחירות

         הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 227 223- 450 שכר בחירות 1619000/110

 323 223 100 הוצאות שונות בחירות  1619000/780

 550 0 550 סה"כ הוצאות   
 
 רווחה מועדוניות-עדכון תקציב חינוך

         הכנסות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 121- 2 123- מ.החינוך-יות עין ראפהנמועדו 1317710/921

 47- 36- 11- צד ג'-מועדוניות משותפות 1343503/420

 105- 26- 79- רווחה-מועדוניות משותפות 1343503/930

 273- 60- 213- סה"כ הכנסות   

         הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 70 51- 121 מועדויות עין ראפה 1817710/781

 203 79 124 מועדוניות משותפות 1843503/840

 6142 32 6110 שכר עובדי המחלקה 1841000/110

 6,415 60 6,355 סה"כ הוצאות   
 

 עדכון תקציב חינוך

         הכנסות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 140- 140- 0 רטורנו הכנסות ממשרד החינוך 1313320/920

 140- 140- 0 סה"כ הכנסות   
 
 
 

         הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 140 140 0 רטורנו החזר הוצאות 1813320/760

 140 140 0 סה"כ הוצאות   
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 עדכון תקציב ארנונה 

         הכנסות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 28,865- 14,002- 14,863- פיגורים –ארנונה  1111000/105

 2,600- 1,400 4,000- אגרות רישיון בניה  1233100/490

 3,167- 213- 2,954- שמירה מוסדות חינוך-השתת' משטרת ישראל 1317100/990

 34,632- 12,815- 21,817- סה"כ הכנסות   
 

         הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 3,651 2,600 1,051 עבודות קבלניות-הוצ' משפטיות 1617000/751

 55 15 40 הוצ' שונות מכרזים  1769000/781

 3,110 460 2,650 גביה  -עבודות קבלניות  1623000/750

 130 200 מזכירות פיצויים  1613000/320
 

330 

 15,832 3,300 12,532 ח. מיוחד הסעות קבלנים 1817810/750

 22,700 4,700 18,000 ח.רגיל הסעות קבלנים 1817800/750

 1,833 993 840 הטמנה גזם 1712300/757

 4,641 489 4,152 שמירה מוסדות חינוך 1817100/750

 110 14 96 דרור –שרותי נקיון משלב יצירתי  1815410/750

 399 29 370 צור הדסה ניקיון הדסים -קבלנים  1813209/750

 268 38 230 צור הדסה ניקיון לביא -קבלנים  1813212/750

 303 47 256 צורים –צומח צור הדסה  ממ -קבלנים 1813212/750

 53,232 12,815 40,417 סה"כ הוצאות   

 עדכון תקציב נאמן למקום     

         הכנסות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 59- 59- 0 פסטיבל נאמן למקום -השתת' מ. התרבות 1251000/990

 59- 59- 0 סה"כ הכנסות   

         הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 263 59 204 פסטיבל נאמן למקום  1822100/756

 263 59 204 סה"כ הוצאות   

 עדכון תקציב נוער

         הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 94 26- 120 תוכנית אתגרים במגזר הערבי-שכר 1828210/110

 177 26 151 תוכנית אתגרים במגזר הערבי  1828200/754

 271 0 271 סה"כ הוצאות   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עדכון תקציב ניקיון בתי ספר

         הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
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 225 5 220 קבלנים  -בי"ס קרוב  1813210/750

 273 13 260 קבלנים  -בי"ס עין הרים  1813204/750

 271 13 258 קבלנים –בי"ס השחר  1813202/750

 239 5 234 בי"ס הר טוב יסודי 1813205/750

 597 29 568 ניקיון -מבנה מועצה 1613000/750

 415 65- 480 מועצה-חשמל מים וחמרי ניקיון 1613000/430

 2,020 0 2,020 סה"כ הוצאות   
 

 עדכון תקציב צעירים
 

         הכנסות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 22- 22- 0 רכז חיילים משוחררים -השתת' מ. הבטחון 1322410/790

 22- 22- 0 סה"כ הכנסות   
 

         הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 267 26 241 שכר סיפריה ניידת  1823100/110

 30 30 0 רכז חיילים משוחרריםשכר  1822410/110

 0 34- 34 שכר גרעין חיילים פרק משימה 1828201/110

 297 22 275 סה"כ הוצאות   
 
 

 : לאשר עדכון התקציבים.הוחלט  

 

 תמלול הישיבה
 

 
 מנכ"ל המועצה –פיני תורן   ברכות למליאה החדשה:

 יו"ר ועד העובדים –משה דוד       
 חבר מליאה ותיק, נציג שריגים. –בובי יהושוע      

 ראש המועצה  –ניב ויזל      
 סבב היכרות חברי המליאה     
 ברכה והרמת כוסית     

 
שלום לכולם. ברוכים הבאים למליאת המועצה הראשונה בקדנציה הנוכחית, לחברי המליאה  פיני תורן: 

ם גם כאן היום, ועדים הוותיקים, החדשים, לאלה שפרשו ובוודאי לאותם ועדים שנבחרו שה
מקומיים בכל ישוב וישוב. לך אדוני ראש המועצה אני רוצה לשלוח ברכה מיוחדת. ראשית על 
ניצחונך המרשים בבחירות הנ"ל הנוכחיות והאמת היא גם חשבתי על מה אני יכול לברך אותך כדי 

 ך השם וישמרך, ברכת הכוהנים. יברכ 18שזה לא יישמע כדבר חנופה. ונדמה לי שמצאנו בתפילת 
 )קריאת אמן(

 יאר השם פניו אליך ויחונך.  פיני תורן: 
 )קריאת אמן(

 יישא השם פניו אליו וישים אליו שלום.  פיני תורן: 
 )קריאת אמן(

חברים יקרים תראו, מערכת הבחירות האחרונה הייתה מלכלכת. באמת מלכלכת. כמויות של  פיני תורן: 
או את עצמם מוכנים לבוא לאתגר הגדול הזה ולהיות משרתי אנשים, מסה של מאות תושבים שר

ציבור. נותנים שירות לציבור. מי שנכח כאן בחול המועד סוכות במשך יומיים, אנשים עזבו את 
המשפחות שלהם, את הילדים, את החג ובאו לכאן והסתרכו מאות מטרים וכל זה כדי להציג את 

. חברים יקרים, אחרי הבחירה שלכם, מצפה לכם מועמדותם לוועדים המקומיים ולחברי המליאה
עבודה לא פשוטה. עבודה אחראית, מאתגרת, צפויים אתגרים לארגון הזה, למועצה בהיבטים 
שונים. באמת מכל הסוגים, בוודאי לראש המועצה יפרט. אני מתכבד להזמין את יושב ראש ועד 

 .העובדים, מר משה דוד, לברך את חברי המליאה החדשה, בבקשה
 

 איפה כפיים?  ניב ויזל:
 )מחיאות כפיים(

ערב טוב לכולם, בשל המעמד החגיגי והנכבד הזה, אז אקרא מן הכתוב וכדאי לכם לשים לב. תשומת  משה דוד:
לב. זה ייקח כמה דקות. אם לא, אני אעריך, יש לי עוד שתי דפים. אני אקצר. טוב אורחים נכבדים, 
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וזה מגמה כלל עולמית  9ת מליאת המועצה אתן בסך הכול חברות וחברים מליאת המועצה, חברו
, זאת מקפצה. כלומר יש אחוז נוסף 9-בקדנציה שעברה ל 3-שהנשים תופסות עמדות ואני חושב שמ

אבל תשתדלו לפעם הבאה, להיות ייצוג יותר מרשים. ניב ויזל, ראש המועצה הנבחר והמתמודדים 
י לכם להתאמץ, זה משרת השקט והחשובה, בינתיים לסגנות ראש המועצה, איפה המתמודדים? כדא

אתם בסטנד ביי. מאחל לכולכם הצלחה במילוי תפקידכם. מקווה שכולכם תתרכזו בעשייה 
ובפעילות למען המועצה ולטובתה ולאלו ששלחו אתכם למלא תפקיד זה וכמובן מצפים מכם לאוזן 

כם בשמם של עובדי המועצה, נותני קשבת, עזרה והכוונה מול הגורמים השונים במועצה. אברך את
השירות הטוב ביותר המהווים דוגמא ומופת לכולם. מאחל לתושבי המועצה ימים טובים, ימים של 
שגשוג ופריחה בתחומים השונים, בחיי הישוב, בכפר ובמרכזים הכפריים שברחבי המועצה. שיתוף 

ברי המליאה נבחנים ואתם פעולה פורה בין הרשות והישובים הם המתכון להצלחה וכאן אתם ח
חייבים להוכיח זאת. לראש המועצה הנבחר, מר ניב ויזל, מאחל לך הצלחה בניהול המועצה הגדולה 
ביותר בארץ. ישנם אתגרים בנושאים רבים וחשובים בפתחה של קדנציה חדשה זו הנוגעים לעתיד 

לדרכך המכבדת והחכמה המועצה, יישוביה ותושביה. על כתפיך יעמדו נושאים אלה ובטוחנו שתדע 
לפתור ולקדם אותם בהצלחה. וכעדות לכך אציין את שיתוף הפעולה המכובד בין וועד העובדים 
לניב. הרבה עשית למען העובדים והם החזירו לך בהתאם. ושוב הצלחה לכולם. הצלחה למטה יהודה 

 ותושביה. ערב טוב וכל טוב. 
 )מחיאות כפיים(

דוד. יושב ראש וועד העובדים שיוצא מגדרו למען עובדי המועצה, עושה לילות תודה רבה למשה  פיני תורן:
כימים ותודה לך על קולך. תראו חברים, אנחנו עכשיו נעשה סבב קצר ומהיר של שמות. כל אחד 
יאמר את שמו מחברי המליאה, קצר, מאיפה הוא בא ולאחר מכן אנחנו נקיים טקס השבעה קצר. 

 מתכם ונמשיך בהמשך הדיון. בבקשה:סח וכולכם תביעו כמובן את הסכאני גם אקריא לכם את הנו
 

 אביעזר מרדכי רחמים

 אבן ספיר ראובן שמעון
 אדרת אביאסףדדון 

 אורה נהרי שאול
 אשתאול אלמוג בן שלום

 בית זית שושני יניב חיים

 בית מאיר בן עבו יצחק
 בית נקופה אבו דוד

 בקוע אלוני ישראל

 גיורא בר בוזגלו דוד

 גבעת יערים אהרון יהודה ןב
 גבעת ישעיהו נורית יעקובוביץ

 גיזו זביב אביחיל

 גפן יאיר יפרח

 הראל פליישמן אברהם

 זכריה אילנה דוד

 זנוח כהן חיים
 טל שחר אלירז בני

 יד השמונה בר דוד יוסף
 ישעי ורדי אלון

 כפר אוריה סיידו רוסי
 לוזית גאנון אברהם

 מבוא בית"ר לולושלומציון 
 מוצא עילית צמח ראובן

 מחסיה תן אליהונמדינה 
 מטע אברהם ברששת

 מסילת ציון רון דוד
 נוה אילן ארמוזה יפעת

 נוה מיכאל ירמי דוד
 נחושה אליאסאן ימימה

 נחם לולאי יעקב

 נחשון דן נאמן

 נטף בורג אברהם
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 נס הרים אלון מרגלית רחל
 נתיב הל"ה שני רביב כהן

 עגור דוד אלדד
 עין נקובה להלעבדאללה עבדא אחמד

                       עין ראפה ברהום יוסף
 עמינדב קינן שמעון

 צובה מלול דוד
 צור הדסה שלומי מגנזי

 צור הדסה גיא חן
 צור הדסה רובי ליאון

 צפרירים קאחו רזיאלה
 צרעה כוחן רן אברהם
 קרית ענבים אלקון איזידור

 רמת רזיאל קליגר מתי

 רמת רחל דרומלביץ דוד
 שדות מיכה כהן אביגדור

 שואבה ששון יצחק צחי
 שורש טובול שלף אפרת
 שריגים יהושע משה בובי

 תירוש גבאי דוד

 תעוז בני שמואל
 תרום דניאל אברהם

 
תודה רבה לכולם. אני אקריא עכשיו ברשותכם אני אקרא לכם את נוסח ההשבעה ולאחר מכן אנחנו  פיני תורן:

בהרמת יד נאשר אותה. בבקשה. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את 
שליחותי למועצה. בבקשה להרים ידיים להסכמה. תודה רבה לכם. אני מזמין את מר בובי יהושע, 

ת המועצה מהישוב שריגים, לברך אותנו כאחד הנציגים הוותיקים של המליאה הזאת. חבר מליא
 בבקשה בובי. 

האמת היא שדורית התקשרה אליי היום אמרתי אני הוותיק ותסתכלו רגע על ה... ותבינו כמה אנחנו  בובי יהושוע:
קיד פעם ראשונה, שנים כשהתמודדתי על התפ 10עוד צעירים. בכל מקרה אני תמיד שמח לברך. לפני 

שנים  10אז כדי למשוך את תשומת הלב של כל האנשים שרציתי בישוב שלי, סיפרתי סיפור. לפני 
נסעתי עד סין, עד בייג'ין כדי לשמוע את הסיפור הזה, עלה לי כמה אלפי שקלים, לכם זה בחינם. 

ן העיר עם החמור בבקשה וזה גם קשור לתפקיד של כולנו פה. יצאו קשיש וילד צעיר מהכפר לכיוו
. שם הקשיש את הנכד שלו על החמור והתחילו להתקדם. פגשו 10והילד בן  90שלהם. הקשיש בן 

חברים שלום ושלום והתקדמו. איך שהם עוברים אותם הם שומעים את הזוג חברים אומרים: לא 
עצמו  מתבייש הילד הזה, הסבא הולך והוא על החמור? שמע את זה הסבא, החליף ביניהם. שם את

שלום. איך  -על החמור והילד הולך לידו. עברו כמה מאות מטרים, פוגשים עוד זוג חברים, שלום 
שהם עוברים אותם, אותם זוג חברים אומרים לא מתבייש הסבא הזה, הוא יושב על החמור והילד 

שבו הולך. ויש להם עוד כברת דרך ללכת, עוד כמה קילומטרים. מה עשה? שמע את הביקורת הזו, י
שניהם על החמור. ישבו שניהם על החמור, פוגשים עוד זוג חברים בדרך. הזוג חברים אומרים לא 

קילומטר, שניהם יושבים  90מתביישים הסבא והילד הזה, החמור הזה מסכן, יש לו ללכת איזה 
 עליו? לא הגיוני. ירדו שניהם מהחמור. מתקדמים עוד כמה מאות מטרים, פוגשים עוד זוג חברים.

שלום. כשהם עוברים אותם מה הם אומרים? מה הם שומעים? הסבא והילד הזה יושבים על  -שלום 
החמור הזה ... מהחמור והתחילו ללכת ברגל עם החמור לידם. שמעו זוג חברים אומרים, איזה 
מפגרים, הסבא והילד יש להם חמור והם הולכים ברגל. אנחנו כל הזמן נהיה עם ביקורת עלינו. אין 

ב שלא תהיה ביקורת אבל זה לא ימנע מאיתנו לעשות את מה שאנחנו מאמינים בו וזה מה מצ
שחשוב וזה המסר שלי אליך ראש המועצה. עברת תהליך לא פשוט, מערכת בחירות מאחורינו. אני 
אספר לכם, למרות שזה מאחורינו. אבל אל תפחד מהביקורת ועם מה שאתה מאמין בו תלך. תרשו 

י עם כיפה על הראש אז אני חייב לפתוח ספר תנ"ך ולצטט מספר התנ"ך. הנביא לי רק לצטט, אנ
מיכה אומר, אגיד לך מה טוב ומה השם דורש ממך. עם עשות משפט ואהבת חסד ועשה לכת עם 
 אלוהיך. והנביא ישעיהו מוסיף, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר אדוני צבאו. בהצלחה לכולם. 

 )מחיאות כפיים(
בובי, ברוח הדברים שלך, אני גם רוצה לסיים את החלק הזה במסר שלקוח מפרקי אבות. כמה  י תורן:פינ

חוכמה הייתה שמה, לפני אלפי שנים. ושמה כתוב ככה: התפללו לשלומה של מלכות, התפללו 
לשלומה של מלכות שאלמלא לא ראה איש את רעהו חיים ..., אני מעביר את רשות הדיבור לראש 

 מר ניב ויזל.המועצה 
 )מחיאות כפיים(
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טוב קודם כל תודה על הברכות. לפי שאני אתחיל, אני אגיד שאנחנו מאחלים רפואה שלמה לנציג  ניב ויזל:
פון, למשה פרץ, שהיה אמור להיות פה אבל הוא עובר איזה ניתוח ומצד שני נולדה לו נכדה באותו לצ

שלמה בשם כל מליאת מטה יהודה. נא לרשום  הזמן. אז מצד אחד נאחל לו ברכות, מצד שני רפואה
את זה. עוד דבר, אני מזכיר לכולנו ולא אמרנו את זה הפעם, שהכול מתומלל, הכול מוקלט ושכל 
אחד שמדבר יידע שזה חלק מהשקיפות, חלק מהחוקים של המליאה הזאת. וחשוב היה להגיד את 

, כולם עברו מערכת בחירות. כל אחד זה בהתחלה. תראו, עברנו מערכת בחירות, לא רק אני עברתי
בישוב שלו. כמו שפיני אמר מקודם, אני בדקתי קצת במדינת ישראל, לא היה כל כך הרבה מעורבות 
של תושבים ושל מתנדבים, שבעצם מה רוצים? להתנדב בישובים שלהם. מלבד מי שיהיה סגני 

רשימות  220חברים יקרים,  ומלבד ראש מועצה, כל מי שיושב פה, כל מה שהוא עושה בהתנדבות.
רשימות בעין נקובה. רק מעין נקובה. כולם רוצים להתנדב להיות  11במועצה אזורית מטה יהודה. 

יושבי ראש וועד מקומי או נציגים פה במליאה. אני חושב שזה תעודת כבוד של דמוקרטיה שכל כך 
י חושב שבשם המליאה הרבה מנסים להיות מעורבים ולעבוד ולעשות טוב לישובים שלהם. ואנ

החדשה, לכל המועמדים שהתמודדו, גם לרשות, גם לוועדים וגם למליאה, צריך להגיד שאפו על 
המעורבות הזו. אמרו כבר תודה לכל מי, אני אגיד תודה לכל מי שתמך בי, גם בישובים, גם במליאה, 

ולנו צריך להודות לכל מי שתמך בכם חברי המליאה וכמו שתמיד מתחילים מליאה חדשה אז בשם כ
לתושבים שלנו שבחרו בנו לייצג אותם ואנחנו כולנו מחויבים לתת להם בחזרה, לתת להם את 
השירות הטוב ביותר שאנחנו יודעים. קצת טעיתם אבל חצי מהמליאה שיושבת פה היא מליאה 

 9לא חברים חדשים, בדיוק חצי מליאה חדשה. ועוד דבר אני אגיד לכם,  30או  29חדשה. לדעתי 
נשים נבחרו למליאה הזאת. אני חושב שגם זאת תעודת כבוד גדולה מאוד למטה  10נשים.  10נשים, 
 יהודה

 )מחיאות כפיים(
חסרים פה, על פי מה שאני רואה, גם ככה שזה תראו מה זה, תראו מה זה מליאה. תראו מה זה  ניב ויזל:

ר במדינה. תבינו, ואמרתי את זה כל מליאת מועצה הגדולה בישראל עם מספר התושבים הגדול ביות
 60. 60חברי מועצה, אנחנו  30מערכת הבחירות, גם ירושלים וגם תל אביב, הערים הגדולות, יש להן 

חברי מליאה. גם  4חברי מועצה. וגם עכשיו, שזה כמעט אנחנו מלאים, עדיין חסרים פה משהו כמו 
שנים עם  5שנים, כולנו,  5עומדים לקראת חברים. אנחנו  4כשזה מליאה ראשונה עדיין חסרים פה 

אתגרים ענקיים. בראש ובראשונה אנחנו צריכים לשמור על הבית שלנו, חברים יקרים, מדינת 
שנים הבאות אנחנו עומדים  5-ישראל, תעשו לי טובה, לפחות בשעה הקרובה תסגרו טלפונים. ב

. גם השבוע, בלי קשר לבחירות, כל לקראת אתגרים לא פשוטים. אנחנו צריכים לשמור על הבית שלנו
הזמן יש ישיבות שם בעיר הגדולה בירושלים שחלקן מבקשות דבר אחד. לאכלס את מדינת ישראל 
ולאכלס את האזור הקרוב ביותר לירושלים, את מטה יהודה. האדמות שלנו הן אדמות יקרות מפז 

אלף יחידות דיור.  350וצריכים עוד מיליון תושבים  10-וכולם רוצים לגור שם. אנחנו צריכים להגיע ל
יחידות בנחלה. תבינו על מה  10אנשים יקרים, השבוע שמעתי כבר עוד הצעה מוזרה, שרוצים לתת 

מדברים. המצב של המגורים במדינת ישראל מגיע למצב קטסטרופלי. אנחנו נהיה חייבים להיות 
נת ישראל ואנחנו נעשה הכול חלק מתוך המאבק הזה מצד אחד, מצד שני מתוך ההתפתחות של מדי

בשביל לשמור על הבית שלנו עם כל האתגר הקשה הזה. אנחנו צריכים לקדם את הכלכלה, כל מי 
שיושב פה צריך להבין שמועצה חזקה היא מועצה עם כלכלה חזקה. ובשביל להיות כלכלה חזקה 

מה שיש פה. ככל אנחנו צריכים לפתח תעשייה, צריכים לפתח את התיירות ואת התרבות ואת כל 
שיהיה יותר תעסוקה ויותר תיירות ככה אנחנו נוכל ליהנות מארנונה יותר גבוהה על ידי השבחה וכן 
הלאה וכן הלאה. חברים יקרים, זה לא סתם אמירה. יושב פה הגזבר ויגיד לכם שבחצי שנה 

ט, זה אחרי האחרונה הכפלנו כמעט, בשנה האחרונה כמעט הכפלנו את גביית הארנונה. זה לא פשו
הרבה שנים של עבודה. אנחנו לא, אנחנו חברי דירקטוריון מטה יהודה, חברי מועצה מטה יהודה, 
חברי המליאה. יש לנו אחריות. אחריות מלאה לשמור על הבית שלנו, לשמור על הכסף. לא תמיד 

ו צריכים נוכל להגיד כן לכל דבר. נצטרך גם להיות חזקים ולהגיד לא להרבה מאוד דברים.  אנחנ
לדעת להיות חכמים ולדעת להבין מתי אומרים לא ומתי אומרים כן. ומתי שמים לב לאדם שאתה 
לא מכיר, לחלש, לחדש, לוותיק וכן הלאה. אנחנו צריכים לדעת לאכוף חוקים ולחשוב כחבר 
דירקטוריון ולא רק כתושב. חבר דירקטוריון יש לו אחריות, ניסיתי לא הצלחתי עם כולם. אבל 

יסיתי לדבר לפני המליאה עם כלל חברים החדשים שלא מכירים את הכללים. אני חושב שישבתי נ
עם רובם, מי שלא הספקתי נעשה את זה בשבוע הבא. אבל האחריות הגדולה שלנו כלפי התושבים 
היא אחריות למועצה. אנחנו בדירקטוריון, אנחנו חברי מועצה. אני רוצה שנזכור תמיד את החלש 

פה. שזה יהיה לנו בסדר עדיפות לזכור את החלשים, אם זה ישובים, אם זה אנשים. ואם  ואת האחר
זה... ואם זה נכים. במשפחת מטה יהודה יש דתיים, חילוניים, מגוון עדות ודתות. תושבים ותיקים 
ותושבים חדשים. חברי אגודות, ועדים מקומיים, בבקשה בואו נבין את כולם. בואו נבין את הרצונות 

ל האחר על מנת שנדע במליאה לכבד ולקדם את המועצה כולה קדימה. מבקש לשמור על כללים ש
חברי מליאה, אנחנו צריכים להעביר המון סעיפים. אנחנו נפגשים פעם בחודש, פעם  60בנינו. יש פה 

ישיבות בשנה. זה אומר שכמעט כל חודש אנחנו נפגש. וזה  10בחודש וחצי, נדמה לי שצריך לפי חוק 
 5, 4אומר שאנחנו צריכים לשמור על כללים. אם כל אחד ירצה להתבטא על כל סעיף הישיבות ייקחו 

שעות. ראינו מהניסיון של העבר שיותר משעה וחצי גג שעתיים זה לא אפקטיבי. אין לזה  6-ו
משמעות. אני מבקש מכל אחת ואחד פה מחברי המליאה, לבוא לפני, להגיד מה לא נראה, ללמוד על 

יף וסעיף. אני מתחייב בפניכם בהתחייבות גם מהגזבר וגם מהמנכ"ל שהדלת תהיה פתוחה לכל סע
שאלה עד שבוע לפני כל מליאה. לשאול כל שאלה. ואם יש דברים שטעינו אז יהיה לנו זמן לתקן. 
ואם יהיה לנו ... ששכחנו, יהיה זמן להכניס. אני מבקש לא כל דבר לפתוח במליאה בלי שבדקו לפני, 
בדקנו לפני ועשינו שיעורי בית וזה בשביל שנוכל לקדם דברים ולא רק להתווכח פה. מותר להעיר, 
מותר להעיר, מי שמכיר אותי יודע שאני מוכן ורוצה ואוהב לקבל ביקורת ואשמח גם הפעם. יש 
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יות. לכולנו, אני מתחייב להקשיב ומתחייב זכות דיבור לכל אחד ואחת. יש לכולנו חובות, יש לנו זכו
אנחנו צריכים לשמור על שקיפות כלפי כל התושבים. ומעבר לתמלול שאנחנו מדברים פה, אנחנו 
צריכים לזכור תמיד שמקשיבים לנו, מסתכלים עלינו ואנחנו המראה של כל תושבי מטה יהודה. 

שנים הבאות אתם שותפים שלי לעשייה. כמו שאני נבחרתי כנבחר ציבור,  5-חברים, אתם מהיום ב
אתם נבחרתם כנבחרי ציבור. אנחנו כולנו מהיום נהיה חשופים גם לביקורת. גם בטוב וגם ברע.  גם

שנים האלה להחלטות שלמות ואני מקווה שנוכל להצעיד את מטה יהודה קדימה  5-נצעד ביחד ב
כולנו. חברים יקרים, שינויים גדולים אנחנו מתכננים במטה יהודה. כל מיני שינויים בכל מיני 

ים. מתחייב שנביא את זה פה למליאה, נדבר עליהם, נתווכח עליהם ונחליט עליהם ביחד ונצא תחומ
לדרך. צריכים הרבה שינויים לעשות פה. אבל השינוי הגדול ביותר שאני מצפה מכולנו זה שינוי 
השיח. מהיום, השיח משתנה במטה יהודה. הודעתי את זה לעובדים, הודעתי את זה למנהלים. 

יש לי פגישה אחרונה אני חושב עם כלל עובדי מטה יהודה, ואני רוצה להגיד לכם, אני  בשבוע הבא
מבקש להגיד את זה גם לכם. מרגע זה השיח במטה יהודה משתנה. אנחנו לא חמולות, אנחנו לא 
קבוצות, אנחנו לא שייכים להוא ולזה ולזה. ואני אומר ותבחנו אותי. אני מתכוון לזה. לכל מילה 

ר פה אני מתכוון. ומי שידבר מהעובדים וישכח מתפקידו ומי שיעבוד פה וישכח מתפקידו, שאני אומ
אני לא מתכוון לוותר במילימטר. הדרך שלי היא דרך נעימה. היא לא דרך של צעקות מי שמכיר 
אותי. אני גם לא... הדרך. זה לא יקרה מחר בבוקר, גם לא בשבוע הבא. יש זמן לכל דבר. אני לא 

לסגור חשבונות, אני לא נקמן. וזה גם לא יהיה ... אבל אנחנו נשנה את מטה יהודה כולנו מתכוון 
ביחד. ואני מתחייב לזה. אני לא אוהב להתחייב. במערכת הבחירות לא התחייבתי לכלום. לאף אחד 
על שום דבר. התחייבתי לדרך חדשה ואני אתכם ביחד נעשה דרך חדשה. כולם דרך חדשה. טוב 

ים, אנחנו אחרי דברי הברכות, פיני ברשותך, סיימנו את.. אז אם פיני מאשר לי אז אנחנו חברים יקר
נתחיל בסדר היום. אחרי שעשינו סבב הכרות ואחרי שאני בירכתי אתכם וראיתי שנתן איחר אז 
ברוך הבא והפסדת דבר תורה שקיבלת פה מכמה אנשים אז אתה אחרי זה צריך, כל המאחרים 

יודע רק אותך ראיתי. אבל אתה צריך לבוא להישבע פה כי לא היית.. להתחייב, שהגיעו, אני לא 
להתחייב, מבחינת החוק. אז חברים, אני מבקש מכולם למלות כוסות יין, יש לכם מולכם. יש פה גם 
יין לבן, גם יין אדום. כוס יין של מטה יהודה בלבד. כולם מילאו כוסות? טוב, שלומי, לכולם יש 

אני מבקש שקט מכולם עוד רגע. טוב חברים אני רק, קצת שקט בבקשה. אתם רואים  כוסות? טוב,
שהמקום הזה הוא מקום קצת צפוף ל... בסדר? כולם הסתדרו עם הכוסית יין? המקום קצת צפוף 
לנו ואנחנו כמיטב המסורת הוותיקים מכירים, החדשים פחות, נוהגים לנצל את הישיבות מליאה 

ם שלנו ולכן מהמליאה הבאה אנחנו הולכים להסתובב בישובים וכל מליאה לקירוב גם עם הישובי
תהיה בישוב אחר וכל ישוב שרוצה לארח מהחודש הבא מוזמן לבקש, להגיד לדורית ואנחנו נתחיל 
לעבור בישובים ומשתדלים רק שאין לנו ישוב, אנחנו נפגשים פה. בדרך כלל אנחנו עוברים בישובים, 

דקות הסבר על מה קורה אצלו וזה הזדמנות לחברי המליאה גם להכיר את  5וכל ישוב גם נותן 
הישובים האחרים אז מפה אני קורא לכם מהמליאה הבאה להתחיל. טוב אני אגיד עוד דבר. לפני 
שאנחנו אומרים, חברי המליאה יהיה שותפים שלנו גם בכנסי ועדים, אנחנו נעשה את זה פעם או 

גיעים ללא תשלום, זה חלק ממה... והמסורת שלה שנותנת לחברי פעמיים בשנה. חברי המליאה מ
המליאה. חשוב להגיד את זה כי זה חשוב גם שיוקלט ויאמר. אנחנו לא אוהבים לתת. זה גם זכות 
וגם מסורת, אנחנו לא נותנים החזרים כאלה ואחרים למי ששואל. ובמקום זה אנחנו נותנים את 

ת, שאנחנו נותנים לחגים וכן האלה וכן האלה. ואני רוצה פשוט הזכות להיות איתנו בוועדים, במתנו
לחסוך למי שלא יודע את הדבר הזה. ואנחנו מאוד רוצים שבכל הכנסים שנעשה רוב או כולם לפחות 

שנים  5-שנים טובות, ל 5-מחברי המליאה יהיו שותפים מלאים ויגיעו. אני רוצה לברך את כולנו ל
. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן שנים של עשייה 5-מוצלחות. ל

 הזה. בורא פרי הגפן. 
 
 
 
 
 
 

 הודעות היו"ר – 1סעיף 
 פסטיבל היין 1.1

 20-טוב חברים, במסגרת ההודעות חברי המליאה, מועצה אזורית מטה יהודה מקיימת זו השנה ה ניב ויזל:
את פסטיבל היין המסורתי אשר הפך את היקבים והכרמים לחלק בלתי נפרד מהנוף של שפלת הרי 
יהודה. עשרות היקבים במטה יהודה הפכו לשם דבר בתעשיית היין הישראלי ואני מזמין את כל 

ביד השמונה. לבוא כל חברי  7לחודש הזה, בנובמבר, בשעה  29-ה לערב הפתיחה בחברי המליא
המליאה כמובן להודיע, הם ייכנסו בחינם. יש לכם בחוברות שלכם את ההזמנה של חוברת מקסימה 

שנה. ותחזיקו אותה ותתנו לתושבים שלכם בישובים  20 השמי שלא ראה שיסתכל, חוברת יפיפיי
 שיוכל להגיע. תביאו נהגים כי זה קשה אחרי זה לנהוג. ואני מבקש מכולם מי 

 
 פסטיבל נאמן למקור 1.2

לדצמבר, בחנוכה, יש את השנה השלישית שאנחנו נקיים פסטיבל נאמן למקור. פסטיבל  4-עד ה 2-ב ניב ויזל:
מקסים לאומנים וצעירים. אומנים של מטה יהודה שיופיעו במגוון רחב של מקומות ביקבים, 
בלהקות, יקבי מחול, מפגשי יוצרים ולכל רחבי מטה יהודה בשותפות עם מפעל הפיס, משרד 

ת התיירות וגם מופע מרכזי בהיכל התרבות. יש לכם חוברת בפנים, חדשה מהתנור התרבות, מחלק
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מלפני שעתיים שאצלכם. תסתכלו ונשמח אם כל אחד ישתתף. אם תבקשו אז בכל מקום אתם חברי 
 מליאה, אתם מוזמנים לבוא לכל המקומות. 

 מועדי ישיבות 1.3
ישיבות גם נשלחו להם וגם מופיעים פה בחוברת. מועדי  יש לכם נייר נוסף של מועדי ישיבות. מועדי ויזל: בני

ישיבות הבאים. אני אומר לכם כבר הרבה פעמים יש אילוצים ויש שינויים בלוחות הזמנים. חברים, 
חברי מליאה, שלא יתעדכנו במיילים שלהם. אני נורא מבקש היה לנו בעיה במליאה הקודמת, לא 

ואז נוצר מצב שלא כולם מקבלים את החומר. אני מבקש  כולם סגרו את סיפור המיילים מול הלשכה
כל אחד בזמנו לבדוק שהמיילים מגיעים. לא צריך לחכות למליאה הבאה ל... חברים... מסודרים, גם 
יצא זימון, גם יצא מייל וגם יש אצלי פה מי שאחרי זה ירצה לבדוק. כן אברהם. מנהלי אגפים 

. למעט ישיבות שיש להם גוון פוליטי. לכן היום ביקשתי משתתפים ומקבלים זימונים לכל הישיבות
שמי, ביקשתי מהם מרובם לא להגיע. בשונה מתמיד מנהלי אגפים מגיעים לישיבות המליאה 
ולפעמים גם כל אחד מהם נותן דו"ח על דברים שנעשו. הפעם זה במכוון, ביקשתי מהם לא להגיע כי 

הגיד מספר דברים. אנחנו עוד מעט נדבר על וועדות חברי ה... לא אמורים להיות פה. אני רוצה ל
פעמים  3ויהיה הרבה וועדות אבל אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. חברי מליאה שלא מגיעים 

ברציפות, אוטומטית מפסיקים להיות חברי מליאה. אם אין משהו שכתוב, מחלה או דברים שאפשר 
ע אוטומטית. אני מבקש להקפיד על זה לא פעמים, נגר 3להבין מאחוריהם. חבר מליאה שלא מגיע 

 3תמיד הקפידו על זה. אנחנו נקפיד כי יש לנו אחריות כלפי הציבור שלנו. וכל אחד בחר בישוב שלו 
נציגים ולכל אחד יש מחליף. ואותו דבר בדיוק אמור לגבי הוועדות עצמן. ואנחנו עוד מעט נדבר על 

 זה.
 

 עו"ד ורד כהן –סמכויות חברי המליאה  1.4
 עו"ד ורד כהן –ניגוד עניינים  1.5

 עורכת דין ורד, בבקשה, סמכויות חברי המועצה.   ויזל: בני
ערב טוב לכולם, ברכות ... הכהונה, בהצלחה. תפקיד חשוב, משמעותי, עם המון אחריות. אמר ניב  ד ורד כהן: "עו

אחר. תכף  וצריך לחדד את זה. אומנם אתם נבחרתם בישובים שלכם אבל כאן התפקיד שלכם הוא
אנחנו נדבר על זה. אתם צריכים להחליט עבור כל המועצה ולא עבור הישוב שממנו אתם באים, ולכן 
צריך לשים לב היטב לבחון את האינטרסים הכלליים לטובת כלל המועצה וכלל תושביה. ולו דווקא 

ל הנחיות לישוב שממנו הגעתם ונבחרתם. צירפתי לכם לפולדרים בעצם שני מסמכים. אחד מדבר ע
וסמכויות ונהלים שתכף מעט נרחיב. והמסמך האחר שהוא חשוב יותר מבחינת פנינו קדימה, זה 

לדצמבר להעביר אליי את השאלונים  1-המסמך וההנחיות בעניין ניגוד העניינים. ביקשתי עד ה
מלאים. מי שיש לו שאלות, משהו לא ברור או איזושהי הבהרה שהוא מבקש לפני שהוא ממלא את 
השאלון, בשמחה, אנחנו זמינים כל זמן בלשכה המשפטית. מי שרוצה להגיע אלינו כדי שנסייע... גם 
אפשרי. עשינו את זה בעבר אבל השאלונים חייבים להגיע כדי שאנחנו נבחן את הסוגיה של ניגוד 

ון עניינים. יש השלכות לסוגיה הזו. אנחנו בעצם ברגע שנקבל את השאלונים מלאים, נבחן כל שאל
לגופו. איפה שיש חשש לניגוד עניינים אנחנו נבחן אם אפשר לעשות הסדר ביחס לאותו ניגוד עניינים. 
או שזה יצטרך לעבור שלב נוסף ולהגיע לוועדה לניגוד עניינים של משרד המשפטים. שם מקבלים את 

אז מודיעים  ההכרעה לגבי אם יש ניגוד עניינים שאפשר להסדיר... אם כן, אז עושים הסדר ואם לא
שישובים כאן עכשיו, כולם יאושרו והכול  60-לנו שיש בעיה להמשיך את הכהונה. אני מקווה שכל ה

לדצמבר שזה יגיע  1-יעבור בשלום. אבל צריך למלא ולהקפיד על זה. אני מבקשת עד התאריך ה
ארוך ללשכה המשפטית. זה אחד. מסמך ההנחיות, השתדלתי לא להלאות אתכם ולא להכין מסמך 

לצו  63מדי אבל ניגע בקצרה בכמה נושאים. באופן עקרוני, מרבית הסמכויות מנויות בסעיף 
המועצות האזוריות. המלצה על החדשים, הוותיקים מכירים קצת יותר. אבל כן לעיין בזמנכם בצו 
המועצות האזוריות. יש שם גם פירוט לעניין התפקידים והסמכויות... לדעת ולהתחיל להיכנס 

יינים. כתבתי לכם באופן עקרוני שואלים אותנו תמיד שאלות לגבי מה מותר לכם לדעת, מה לענ
מותר לקבל, איזה מסמכים חבר מליאה יכול ואנחנו מחויבים לתת לו. אז דו"חות ופרוטוקולים של 
כל ועדות שמתקיימות למעט אלה שיש בהן עניין של צנעת הפרט. חבר מליאה יכול לקבל את 

פיים המלאים. חבר מליאה יכול לקבל. אלה בעצמם מסמכים, כל הפרוטוקולים הדו"חות הכס
המלאים של ישיבות המועצה גם הן מפורסמות אבל ניתן לקבל אותן. יש לכם זכות לנגישות למידע, 
כמובן שוב מה שכפוף לצנעת הפרט אז אנחנו מנחים שלא אבל באופן עקרוני אתם יכולים לבקש. 

נו מנחים. אם ניתן או בלתי אפשרי. יש את האפשרות להגיש שאילתא. איפה שיש בעיה אז אנח
שעות לפני מועד ישיבת המליאה. זאת אומרת  48כמובן שצריך לשים לב לזמנים. השאילתא היא עד 

שמי שרוצה לשאול איזושהי שאלה בעניין של סמכות המליאה להחליט משהו שמוצג בסדר היום 
שעות לפני להעביר אלינו את השאילתא, רק אז היא תדון. אם  48שנשלח אליכם בעוד מועד, צריך 

לא, אז היא לא תוכל לבוא למליאה הסמוכה אלא לאחריה. צריך להקפיד על זה. הגשת חומרים, יש 
חברי מליאה שבמהלך תקופת הכהונה מבקשים להציג חומר מסוים. חברי המליאה אתם רוצים 

 24-לבוא לסדר היום, זה צריך להיעשות לא יאוחר מלה... איזשהו נושא או משהו שלטעמם צריך 
שעות לפני מועד הישיבה הקבועה. כמובן שצריך להעביר את החומר במלואו עם הסבר ואז הדבר 

 יכול לבוא לדיון. ועדות המועצה, אני תכף.. 
זכויות ונוהלים של חברי המליאה. האחד זה הגשת הצעה  3לדעתי את משום מה דילגת על עוד  דוד:

 לסדר היום, ... הסדר בדיון. השני זה הודעה אישית והשלישי זה רשות דיבור. 
לא, לא דילגתי. אמרתי שאני לא מאריכה בדברים. שחלק אני צרפתי לכם בלי להלאות אתכם.  ד ורד כהן: "עו

ושרצוי לעיין בצו המועצות כדי להיכנס ולצלול לתוך החומר פנימה. ואתה צודק ואכן אבל זה לא, 
זתי את הדברים העיקריים. תודה דוד על ההערה. בכל מקרה, על הוועדות תכף ניב מעט ירחיב. ריכ
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היום אתם בעצם תבחרו ותאשרו חברי ועדות חובה. אבל במליאה הבאה אנחנו נדבר גם על ועדות 
הרשות. יש המון ועדות. פירטתי לכם במסמך גם שוב כדי לא להלאות רק את ועדות החובה שיש, 

גם ועדות רשות והן רבות, מעניינות, והן מגוונות ואנחנו כמובן שמחים שחברי המליאה אבל יש 
נוטלים בהם חלק. זה חשוב. זהו, יש שאלות? משהו שמבקשים להבהיר, בשמחה. הלשכה המשפטית 
זמינה עבורכם. אנחנו נמצאים אם יש שאלות, סוגיות, דברים שאתם צריכים עזרה, ייעוץ, הכוונה. 

 כם. אני לרשות
 )מדברים יחד(

בדצמבר  1-השאלון צורף ונשלח אליכם. יש גם בשקית עכשיו, אורית צילמה שוב. אז אמרתי, עד ה עו"ד ורד כהן: 
 אני צריכה שיגישו.

חברים כדאי להגיש את זה בזמן כי אחרת מתחילים עיכובים גם במשרד הפנים. אני מבקש ל..., לפני  ניב ויזל:
 שאנחנו עוברים סעיף  הבא לבחירת סגנים, יש מי שביקש מראש להגיד כמה דברים. שמעון בבקשה. 

 תודה. שמעו קינן:
, אני מבקש שכל מי שמדבר, לא רק שמעון רק לפני שאתה מתחיל, אנחנו, בגלל שהמועצה, יש תמלול ניב ויזל:

 עכשיו, בכלל, כשהוא מתחיל את הדברים, הוא אומר את השם שלו ומאיפה הוא. 
תודה. שמעון קינן ממושב עמינדב. ראשית ניב, אני רוצה לברך אותך על הבחירה. אני מקווה  שמעון קינן:

 אחוז תרמו לבחירה שלך. 83שתרומתי הצנועה ותרומת המושב שלי, 
 תודה רבה. ויזל:ניב 

 וברוח הדברים שאמרת אני מתחייב לעמוד לצדך, לתת לך כתף לדרך אותה הבאת גם לפני וגם היום.  שמעון קינן:
 תודה רבה. ניב ויזל:

אבל אני רוצה להתייחס, לפני שמגיעים לבחירה את הסגנים, אני רוצה להתייחס לסעיף הזה.  שמעון קינן:
ושבים, אני מבקש לדחות אותה. אני מבקש לדחות אותה מהטעם והבחירה לסגן הייתה בתנועת המ

, 42, 41שהבחירה לא נעשתה באופן דמוקרטי. המושבים כפי שהגדירו את גוף הבוחר, ראש המועצה, 
, תלוי איך סופרים אותם, לא יתכנסו, לא פתחו קלפי, לא בחרו ועדת בחירות ולא איפשרו 39

ת ונעשה מחטף בנושא ההחתמות. אני לכאורה, גם נזהר לנציגים שרוצים להיבחר להגיש מועמדו
חתימות האלה. אני לא רוצה לקלקל  22-בלשוני כי יש לי לא מעט עובדות לאיך הובאו החתימות, ה

את האווירה. האווירה היא אוירה חגיגית של פתיחה אבל עוד בטח נשמע את הדברים האלה 
שמי שמחנך לדמוקרטיה ומי שזועק כל הזמן בישיבות הבאות. מכל מקום מה שאני רוצה להגיד, 

דמוקרטיה ומי שאומר מטה יהודה חדשה, בוקר חדש, אסור לו להצביע היום עבור הסגן של 
המושבים. שום מחויבות זה עדיף, שום מחויבות זה עדיף. שום מחויבות של קבוצה כזו או אחרת לא 

וקרטי הזה התחנן וביקש מזכיר תכפה על העניין שלא היה פה הליך דמוקרטי. ועל ההליך הדמ
תנועת התושבים לקיים אותו אחרי שובו מארצות הברית וזה לא מתאפשר. ולא יקרה כלום אם 
העניין הזה ידחה בחודש ואחרי חודש ימים נלך כולנו לתהליך ונבחר את הנציג שלנו ומי שיבחר 

חיי עבדתי בחינוך. כל חיי  יקבל זר פרחים, הראשון ממני ואתן לו כתף וסיוע בעבודה שלו. אני כל
מקום, קיבוץ, מושב,  -חינכתי לדמוקרטיה. הלכתי וזעקתי במערכת הבחירות הזאת יום יום, מקום  

איפה שלא היה. הדמוקרטיה היא חשובה ואנחנו הולכים לדרך חדשה. לא כולכם יודעים מה היה 
וצה להגיד לכם שזה אות קלון בחתימות האלה. אני יודע. כולל הבוקר. כולל הבוקר מה קרה. ואני ר

בשבילנו אם הבחירה הזאת תקיים היום וכל אחד יישא את זה על מצפונו. אני אצביע נגד. למה אני 
אצביע נגד? כי אני נשבעתי ... עכשיו. ואני עכשיו לא נשבעתי, אני התחייבתי. ואני התחייבתי א' שאני 

אשונה אני רוצה להגיד לא. כי על כל מה רוצה להיות ולהגיד מה אני רוצה ברוח שלי. ובפעם הר
שצריך להגיד לא אני בבית אגיד לא. ובפעם הראשונה אני רוצה לקיים את מחויבותי כדירקטור 
ולהגיד לכם שמתקיים פה הליך לא תקין.  ועל ההליך הזה אסור לנו לוותר. לוותר בפעם הראשונה, 

את דברי ואני אומר, היו לי ימים המון לוותר בפעם השנייה, לוותר בפעם השלישית. אני מסיים 
ימים טובים... ואין בה שום נימה אישית. באמת אין בזה שום נימה אישית. היה בני מנצח בקלפי, 
הייתי מברך אותו אבל שללו ממני את הזכות הדמוקרטית. שללו... אם רצתה, שללו מיהודה אם 

ומר בני אתה מסיים קדנציה שלמה רצה, שללו מעוד אנשים את הזכות הדמוקרטית הזו. ואני א
עכשיו כסגן ראש מועצה לענייני חינוך. מה אנחנו הולכים להגיד מחר בבוקר לכל התלמידים? לכל 
הילדים? לכל המורים? לכל ה...? לכל העובדי חינוך? לוועדי הורים? מה אנחנו הולכים להגיד. 

מבקש מכם לא להצביע היום עבור שאנחנו הולכים לבחירה הזו שהייתה בחירה לא דמוקרטית. אני 
 הבחירה של סגן... ראש ... תודה.

עוד מישהו רוצה לפני שאני ממשיך? אני מוכרח להגיד רק דיברנו על נוהל. הנוהלים שלנו,  , חברים ניב ויזל:
הדמוקרטיה, שמעון, ידידי הטוב, קודם כל תודה על הדברים. ואני מתחייב ואומר שהכול אפשר 

וימת ואני מברך אותך שיש לך את היכולת לבוא ולהגיד את מה שאתה חושב ושאפו להגיד בצורה מס
על זה. דבר שני אני רוצה להגיד לך, שכבר עכשיו אם אנחנו נצביע על מה שאתה מבקש זה כבר לא 

שעות. הוגשה למשהו אחר לא לדחייה. דבר  48חוקי כי הצעה על סדר צריכה לבוא במסודרת בכתב 
הגיד לכם שדמוקרטיה צריך להסתכל עליה מכל הכיוונים ובסוף המקום היחידי שבו שני, אני רוצה ל

מצביעים הוא פה. הוא לא בשום מקום אחר. פוליטיקה היא מאחורינו. מותק לדבר, מותק להתכנס, 
מותק שיהיה סיעות. מותר שאנשים יחשבו אותו הדבר, מותר אחרת. זה לא משנה אם דעתי טובה 

א טובה בנושא. איפה שמצביעים או איפה שהחוק קובע הוא פה במליאה. וכל או דעתך טובה או ל
זכותו של כל אחד... דבר נוסף שלא אמרת נכון. זה שהיית יכול לשים את מועמדותך ואתה יכול 
לשים את מועמדותך וכל אחד פה יכול לשים את מועמדותו. כל אחד מחליט מתי הוא שם מועמד. זה 

מישהו משהו. כל אחד יכול לשים את מועמדותו היה כסגן ולכן לבוא ולהגיד לא נכון להגיד שנשלל מ
שזה נלקח ממישהו זה לא מדויק ואני עוד פעם, אני מכבד את מה שאתה הגשת באופן אישי גם 
אלייך וגם למעשייך וגם לנושאים שדיברת עליהם בחינוך. אני מעלה על פי חוק שני, מבקש להצביע 

ים. סגן אחד כמו שאני ביקשתי, הקראתי לפני שנתיים וחצי, משהו כזה. אני עבור שני מועמדים לסגנ
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מזכיר לכם שלפני שאני הגעתי למועצה אזורית מטה יהודה היו סגנים שחלקם היו על אגף כזה, 
חלקם על אגף אחר. אני למדתי ממועצות אחרות ולפני שנתיים וחצי חילקתי את הסגנים לשני 

נוכי והשני לתחום היותר כלכלי ופיתוח. אני רוצה שנמשיך עם זה. אני תחומים. אחד על התחום החי
מבקש שנמשיך גם הפעם. אני גם חושב שזה נכון לתת לסגנים את שני התחומים האלה. אני מבקש 
מחברי המליאה להצביע בעד שני המועמדים ואנחנו נעשה את זה בצורה הכי דמוקרטית שאפשר. 

ור המועמד שלומי מגנזי לטובת סגן בשכר. אני אגיד רק עוד מילה אני רוצה להצביע, שנרים יד עב
אחת. יושבת פה יועצת משפטית, מטה יהודה ובכלל כלל המועצות בנויות על פי מה שמותר ואסור. 

סגנים בשכר וסגן ללא שכר. אנחנו כרגע  2אלף תושבים מותר לה שיהיו לה  50למועצה אזורית מעל 
ר ואני אגיד עוד דבר. סליחה... עוד דבר, ההצבעה היום לא אומרת מצביעים על שני הסגנים בשכ

שמחר הם אושרו לעבודה. אנחנו רק מאשרים את המלצתנו ומחר משרד הפנים צריך לאשר לנו את 
המינויים עד אשר אין לנו אישור ממשרד הפנים לא יוכל סגן להתחיל לעבוד על פי חוק. וכמובן שעוד 

אחרי זה, הגזבר יצטרך לתת דיווח שלו שהוא מאשר כלכלית שמטה  מעט אנחנו גם נדבר, בנושא
יהודה יכולה לשלם את השכר הזה. נכון לורד היא צריכה להוציא חוות דעת שמאשרת את... זה 

 מבחינת הדרך. כן אברום. 
סליחה שאני מתבטא כל כך מוקדם בדיון כי רציתי לא לדבר כל הישיבה. ההצעה שלי. ההצעה שלי  אברום בורג:

מכיוון שההצבעה היא פומבית, אבל אישית, ששני המועמדים לא יהיו בחדר בזמן ההצבעה. ואם 
זה יהיה זה יהיה על חודו של קוד. כל אחד יוכל להיכנס ולהצביע בעד עצמו. זה עניין אולי לא... אבל 

 עניין של מראית עין. 
אברום אני אומר עוד הפעם. יש כללים, יש חוקים. אני מבקש מכם בכל בקשה לבוא ולהגיד לי את  ל:זניב וי

שעות לפי אני מבטיח לעשות את זה. יש לנו, אף פעם לא עשינו את זה, אני  48כל מה שאתם רוצים 
ופן אישי בכל מסע הבחירות שלי לשקיפות. רוצה להגיד לך עוד דבר בנימה אישית. אני התחייבתי בא

השקיפות היא לא חד צדדית. השקיפות היא של כל אחד, כל אחד יתמודד עם הבעיות שלו ויצביע. 
זה מוקלט, אחרי זה, זה מתומלל ואני חושב שציבור התושבים זכאים לדבר מה כל אחד הצביע 

בהצבעה גלויה. והצבעה גלויה היא בנוכחות כולם. יותר מזה החוק אומר שלבחירת סגנים עושים 
הצבעה עם כולם. ולכן הנושא הזה נבדק טוב טוב לפני הישיבה הזאת עם יותר מיועץ משפטי אחד. 
אנחנו מחויבים להצבעה גלויה של כולם. ולכן אני חוזר לבקשתי. אנחנו נצביע עכשיו בעד, נמנע ונגד. 

בנמנע. ואני מציע שמועצה אזורית מטה יהודה בעד ואחרי זה בנגד ואחרי זה -נכון? ואנחנו נתחיל ב
תבחר בשלומי מגנזי כסגן במטה יהודה בנושא החברתי כפי שפרסמתי וכפי... מי בעד ירים את ידו. 
פיני תעזור לי. מי שלא חבר מליאה כמובן לא מצביע. שלא יהיה פה. סולימאן אני מבקש ממך לצאת. 

א משחק. לא להצביע. אנחנו מחויבים בחוק לכתוב ע' זה ל-א' וב-אסור ואני מבקש להעיר פה. ב
בעד. אני מבקש מי מתנגד למינויו של  53בעד.  52מדויק. בבקשה אחרי זה צריכים גם לכתוב שמות. 

נמנע. נא  1שלומי מגנזי לסגן, ירים את ידו. נגד חוץ מאשתו כנראה אף אחד. מי נמנע ירים את היד. 
יע בעד הסגן השני, הסגן בני אלירז, ממשיך איתנו. אני רוצה לרשום. חברים ברכות. אני רוצה להצב

שננהל ונצביע בעדו כמו שיאה למליאה הראשונה כסגן. בבקשה לא להפריע לי. כל אחד פה חושב 
שהוא, אני לא שוכח, אני יודע מה אני אומר כל מילה במילה. לבני כסגן וממלא מקום ראש המועצה, 

בעד. נא להוריד את היד. חברים, אני מבקש תנו לי לנהל את זה  44כל מי שבעד נא להרים את ידו. 
. 10. 1,2,3,4,5,6. מי נמנע ירים את היד. 1בבקשה. מי מתנגד למינויו של בני אלירז, ירים את היד. 

תבדקו לי שזה מסתדר, כן. תבדקו לי רק שזה נכון לפרוטוקול. חברים עכשיו אחרי שזה נגמר אני 
בתי בכל מהלך הבחירות שאני לא אתערב במינויו של הסגן בכל כוחי ניסיתי אגיד לכם, אני התחיי

לא להתערב. אני מאחל מפה בשמי לפחות לכל המתמודדים גם על הסגנות תודה רבה על 
הדמוקרטיה. שמעון תודה רבה על ה... לפחות בשמי ועל הכנות ועל היושר. חברים, מותר לנו 

ונה ממה שאמרת זאת הדרך החדשה ומי שקובע זה פה. להתנגד, מותר להימנע וזאת הדרך. בש
ועכשיו אני רוצה לאחל בשמי לבני כסגן מנהל מקום ולשלומי מגנזי, אני מאחל לכם בשמי ובשם כל 
המליאה, כולנו מהרגע הזה מאוחדים, כולנו ביחד, כולנו נעזור אחד לשני. למעט... כולנו ואשם שאני 

ב פוליטיקה. חברים יקרים אנחנו נעשה ביחד ונצליח ויהיה כל הזמן אומר כולנו כי אני לא מער
שיתוף פעולה פורה ביני לבינכם כפי שהתחייבתי אני עומד מאחורי כל מילה. אני רוצה להודות לכם 

 ולאחל לכם בהצלחה ובבקשה מילה. לא יותר. אז אני אתחיל משלומי לפי הסדר. שלומי בבקשה.
ענו לזמן הזה. אני מודה לכם על האמון, אני מודה לכל מי שנתן לנו את האמון שהחיינו וקיימנו והגי שלומי מגנזי:

 ואני מתחייב לעמוד ולעשות את המיטב שנצליח ושתצליח. בהצלחה לך ניב ובהצלחה לכולנו. 
ערב טוב, אני מכיוון שכבר בירכתי שהחיינו אז אני לא אברך שהחיינו. זה היום עשה אדוני נגילה  בני אלירז:

ה בו. אז ראשית ניב באמת אני רוצה לברך אותך על כל הקמפיין האדיר הזה שעשית ונשמח
ולהתחבר למילים שאמרת. אז אני אומר פה לכולם. הבחירות נגמרו, אנחנו כולנו ניב ויזל מהיום 
והלאה. אז ... תודה לכל מי שבחר בי. תודה גם למי שנמנע ולמי שהתנגד. כאן המחויבות שלי 

הזמן שאני חושב שטעיתם אבל חובת ההוכחה עליי. אבל אני רוצה להודות לכולם, להראות לכם עם 
 דמוקרטיה במיטבה. לאחל הצלחה לכולם. תודה. 

 
 מינוי ועדות המועצה: הנהלה  ; תכנון ובניה ; ועדת הנחות ; מכרזים  - 5סעיף 

נחנו צריכים. חברים תקשיבו רגע חברים, אני עובר לסעיף הבא. מינוי ועדות מועצה אבל לפני זה, א ניב ויזל:
ועדות במועצה.  30ועדות, ורד דיברה על זה מקודם.  30אני לא סתם רוצה להסביר לכם. יש כמעט 

יש המון עבודה ואני מתחייב פה כל אחד שרוצה יוכל להצטרף אליה. בתוך הוודעות האלה כי יש 
לא לגמרי כפי אמרת כי זה לא כל  ועדות חובה וועדות רשות. ומה שאנחנו מחליטים עכשיו, ורד זה

ועדות החובה. אנחנו עושים, כן, אנחנו בוחרים היום רק בוועדות חובה שמבחינתנו צריכים בשביל 
מליאות הבאות  3-חודשים, ב 3-להניע את המערכת. יש עוד ועדות חובה ויש עוד ועדות רשות שב

ות בוועדה המתאימה לו. חברים לאט נמלא את כל הוועדות וכל אחד פה יוכל להי -אנחנו לאט 
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ועדות שאנחנו נצטרך להצביע עליהם היום ולאשר אותם בשביל להניע את המערכות  3יקרים יש 
במטה יהודה. אי אפשר להתחיל לזוז בלי ועדת מכרזים. אי אפשר לתת היתרים לתושבים בלי ועדה 

ון בניה זה המליאה. ועדת לתכנון ובניה. ועדת משנה תכנון ובניה. אני מזכיר לכם שוועדת תכנ
התכנון בניה זה ועדת משנה לתכנון ובניה, מי שלא הבין את הניו אנס הזה היה חשוב לי להגיד. 
והוועדה השלישית, זה ועדת מכרזים שאי אפשר היום לבצע מכרזים במטה יהודה בלי שמאשרים 

פנים. ואם וכאשר משרד אותם. חברים יקרים אני אומר גם בנושא הוועדות, אנחנו תלויים במשרד ה
הפנים יבטל או יגיד שאחד מחברי המליאה פה לא רשאי להיות הוא כנראה גם לא יוכל להיות חבר 
מליאה. ולכן אני מבקש למלות, למלא את הפרטים בניגוד העניינים כפי שצריך לפי החוק ואנחנו פה 

חובה מבחינתנו לעשות.  תתי ועדות. ועדות שהן 2כולנו מחויבים לחוק מההתחלה ועד הסוף. יש 
אחת זו ועדה למכרזים לקבלת עובדים. כל עובד שצריך להתקבל למטה יהודה, יש רשימה שלמה של 
אנשים שחייבים להיות בוועדה ואנחנו בעצם צריכים נציג ציבור. הוא לא חבר מליאה, הוא נציג 

ן הרבה כאלה אבל תמיד ציבור שיישב שם. זה יכול להיות כל אחד מתושבי מטה יהודה שיושבים. אי
אחד ואני מציע לבחור בשני תושבים שהביעו את הסכמתם. זה לא הרבה עבודה, כל פעם קוראים 
לאחד. הם לא חייבים להיות שניהם. ואם בעתיד מישהו ירצה להוסיף מישהו, זה גם בסדר. אני 

י מאבן ספיר מעלה פה שני שמות. אחד היה בפעם הקודמת וימשיך והשנייה חדשה. זה יששכר חז
היה עד היום, עשה את זה מצוין. והשנייה זה איילת רונן מיד השמונה, שניהם נציגי ציבור. עם 

 שניהם דיברתי, שניהם ראויים. 
 

 חברי מליאה כנציגים בוועדת איתור לבחירת עובדים נושאי משרה בכירים. 2אישור מינוי  - 4סעיף 
אי למנות, איך קוראים לזה שאני לא אטעה במילים, תראי לי רגע ועדת איתור. ראש מועצה יכול וזכ ניב ויזל:

את ה.. נושאי משרה בכירים אבל במשרת אמון. זאת אומרת אין הרבה כאלה ש... אחד שניים ופה 
אני בתוך הוועדה איתור, בתוך הוועדת איתור לא עושים מכרזים, לא צריך אישור מליאה לשום דבר 

הוועדת איתור הזו היא נעשית על ידי משרד הפנים לא על ידי אבל צריך שתהיה ועדת איתור. 
המועצה ומגיעים נציגים ממועצה שכנה, ממשרד הפנים ואנחנו צריכים לצרף שני נציגי מליאה. אני 
מבקש לאשר את.. מה? חברים הסיגריות, מי שמעשן שם אם אתה רואה תגיד לו. אני פשוט רוצה 

ם האלה אני מציע לקחת את רזיאלה... ואת יהודה בן אהרון לעשות את זה בבת אחת הכול. הנציגי
שיהיו הנציגים מטעם נציגי המועצה. ועכשיו לשלושת הוועדות ואחרי זה נצביע על כולן. טוב אז 
בואו נעשה את זה מסודר. על הנציגויות שאמרתי אני רוצה שנצביע בעד בואו נצביע בעד. איילת רונן, 

רזיאלה... יש מתנגדים? יש נמנעים? תודה רבה. אושר פה אחד. עכשיו  יששכר חזי, בן אהרון יהודה,
נכנס לוועדות. שלושת הוועדות שאני לא בטוח שהן הכי חשובות אבל בטוח שהן הכרחיות להחליט 

אותן להיות כי המועצה חייבת להתנהל. זה לא אומר שהן יותר חשובות מכל  יהיום ולכן גם התווית
. אני פשוט רוצה שנוכל להתחיל לעבוד ממחר בבוקר וגם פה צריכים ועדה אחרת חובה או זכות

אישור כמו שאמרתי של משרד הפנים. אז אני להנהלת המועצה מציע להגדיל אותה. אני חושב 
שהמועצה גדלה, אני רוצה להגיד לכם שבשנתיים וחצי האחרונות מי שהיה פה חבר מליאה ויש פה 

היה לנו חוסר משפטי ומה שקורה שאנשים לא מגיעים... גם  כאלה שהיו חברי הנהלה, הרבה פעמים
להנהלה וגם למליאה וגם לוועדות. ואנחנו אין פורום מספיק אז אני מציע לאשר היום קצת יותר 
אבל אנחנו נראה עם הדרך האם אנשים מגיעים, האם אנשים נפסלים. יותר מזה, יש אנשים שאולי 

חזיר את זה עוד פעם. לכן אין פה מניעה מלהגדיל את כמות יפסלו ואז הם יגרעו ואני לא רוצה לה
המשתתפים ולחברי ההנהלה אני מציע חוץ ממני את שני הסגנים לאחר שיבחרו, שני הסגנים 
שנבחרו כרגע לאחר אישורם. את יהודה בן אהרון, את יוסף פארוק, איפה יוסף? יוסף פארוק, גבאי 

רדי, בובי יהושע, חיים כהן, דוד מלול, מרדכי רחמים, נהרי דוד, דוד ירמי, דרומולביץ' דוד, אלון ו
שאול, קינן שמעון, יניב שושני, שלומציון לולו וששון צחי. אני מבקש שנצביע על השמות האלה. מי 

 בעד השמות שהצעתי ירים את ידו. 
מי נגד? סליחה, מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד. תודה רבה. ועדת משנה לתכנון ובניה. אני  ניב ויזל:

ניסיתי פה להכניס גם הייתה גם בקשה מטעם הוועדה, זה ועדה חשובה, סטטוטורית ויש 
חשיבות גדולה מאוד להמשכיות כלשהי. לכן יש פה אנשים שכבר היו וחלקם עזבו ובכלל לא 

כן יש פה חלק חדשים וחלק ותיקים. אני רוצה לאשר כמו מקודם את שני התמודדו למליאה. ול
 אליאסיאן.הסגנים שנבחרו זה עתה. את ימימה, תגידי אם אני טועה ימימה, ימימה 

 אליאסיאן מנחושה, אלוני ישראל, ארקון איזי, אם מישהו לא מכיר מישהו אז תגידו לי.  ויזל: בני
 תרימו את היד.  

תרים יד. ברששת אברהם, ורדי אלון, ... אביחי, כהן אביגדור, רובי לאון, מלול דוד, ראובן  ויזל: בני
שמעון, שושני יניב. מי בעד השמות שאמרתי ירים את ידו? מי מתנגד? מי נמנע? אושר פה אחד. 

 תודה רבה. 
 נציגי ציבור בוועדות בחינה )מכרזים עובדים( 2אישור מינוי  – 3סעיף 

דת מכרזים, ועדה אחרונה. אבו דוד, חבר יושב ראש, בן שלום אלמוג, בן ברוך שמעון, דדון וע ניב ויזל:
אביאסף, דוד אילנה, דוד אלדד, דניאל אבי, חן גיא, יש פה יותר מדי דודים, תצטרכו להסתדר. 
חן גיא, תרים יד אנשים לא מכירים, חן גיא מצור הדסה בהצלחה. צמח ראובן, רביב כהן שני. 

מכיר, יושבת שם. שמואל בני ואחד מהסגנים. לא שני הסגנים, אחד מהסגנים שנחליט  מי שלא
 יצטרף לטובת הוועדה הזאת. חברים יקרים אני רוצה, כן,

 כתוב פה גם ועדת הנחות.  דוד:
 ?  ועדת, איפה ניב ויזל:

 )מדברים יחד(
 הגעתי לזה שנייה. שנייה, שנייה, לא סיימתי. אני עובר אחד אחד לפי סדר, לא  ניב ויזל:
 כנראה שהסדר אצלו אחר.  דוברת:
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 לא אמרתי כלום.   דובר:
 מה קורה. עוד לא הצבענו. ניב ויזל:

 למחוק מהפרוטוקול.  דובר:
 חברים מי בעד ירים את היד השמות שאמרתי? מי נמנע? מי נגד? אושר פה אחד. תודה רבה.  ניב ויזל:

 
 ועדת הנחות בארנונה

חרונה לדרומולביץ, ועדת הנחות בארנונה. אבי פליישמן יושב ראש, אבי עושה את זה כבר ועדה א ניב ויזל:
שנים ארוכות, עושה את זה טוב. הסכים להמשיך עם זה. תודה אבי ושיהיה בהצלחה. בן אבו איציק, 

 איפה בן אבו איציק? 
 פה. איציק בן אבו:

ופרץ משה שאיחלתי לו החלמה מהירה, ביקש להיות. מי בעד השלושה האלה להנחות בארנונה  ניב ויזל:
 להרים את היד? מי נמנע? מי נגד? אושר פה אחד. חברים כבוד גדול, תודה רבה. 

 )מחיאות כפיים(
 

 האצלת סמכויות לוועד המקומי – 6סעיף 
חברים בנושא האצלת סמכויות. בואו קצת כמה דקות. ורד בבקשה, האצלת סמכויות לוועדים  ניב ויזל:

 מקומיים. 
חברים חלק מהסמכויות שלכם שדיברנו קודם זה בעצם להאציל את סמכויות המועצה לוועדים  ד ורד כהן: "עו

ללים והם המקומיים. כי הוועדים המקומיים בעצם הם זרוע ארוכה שלנו. חלים עליהם אותם הכ
מבצעים את התפקידים שלהם מכוח האצלת סמכויות שאתם נותנים להם. אנחנו נקריא עכשיו את 
רשימת הנושאים שאתם בעצם מאצילים אל הוועדים מסמכותכם כדי שהם יבצעו עבור המועצה. אז 

יסי מבני ציבור, אחזקת בתי עלמין, גביה, מיסי ארנונה ומ 3יש את עניין אחזקת הכבישים, אחזקת 
ארנונה ועד, גינון, דת ובתי כנסת, הדברה, מתקני משחקים, תחזוקה ובטיחות, פעילות לנוער, 
פעילות ספורט, שמירה על בטחון, תברואה וניקיון למעט פינוי אשפה וגזם שזה המועצה מבצעת, 

 פעילות תרבות ופעילות תרבות תורנית. כמו כן אם יהיו נושאים נוספים ש.. 
 א של קשישים.נוש שמעון קינן:

 )מדברים ביחד(
 המועצה מפנה ולחלק מהישובים לא לפי הסכמה.  ניב ויזל:

או קיי, אז ביקשו פה להוסיף את עניין הרווחה והקשישים. כמובן שאם יש נושאים שבמהלך  ד ורד כהן: "עו
 הכהונה אתם תחליטו להאציל נוסף לוועדים המקומיים זה יצטרך להגיע לכאן לקבלת החלטה. מה

שאתם מצביעים עכשיו זה בעצם שהוועדים המקומיים יבצעו את כל המוטל בתחומים שאני 
הקראתי כרגע במידה וועד לא יבצע את תפקידו או יכשל בתפקידו, גם אז הסמכות תהיה שלכם 
לקחת חזרה את האצלת הסמכויות שעכשיו אתם תאשרו. זה האצלת סמכויות לוועדים מקומיים אז 

 צריך להצביע. 
מי בעד האצלת סמכויות לוועדים מקומיים להרים את היד. תודה רבה. מי נגד? את נגד? נגד האצלת  ב ויזל:ני

 הסמכות. 
 נורית יעקובוביץ: נגד...

בסדר אז זה נרשם ואחרי זה אנחנו נעשה, נדבר איתך בנושא הפרטני ש... כן זה נרשם בפרוטוקול  ניב ויזל:
 ק בקול רם מאיפה.ואני ביקשתי להגיד שם ו...חברים ר

ירמי דוד, ממושב... מיכאל, ... עורר מאוד מאוד כבוד לתהליך. ישר כוח לכולם ובהצלחה. אני חייב  ירמי דוד:
גם לומר משהו לפני שאני אדבר על מה שאני מתכוון. ניב זה לך באופן אישי. אני חושב אחד הרגעים 

בערב ההרמת כוסית שעשית. אני  שהיה כיף בבחירות שחווינו זה דווקא היה אחרי הבחירות
התרגשתי הרבה יותר ממך כשדיברת מול הרב. ראיתי את ההתרגשות שלך וכבר אז לפני שנה 
האמנתי שאתה תהיה ואז זה בכלל חיבר אותי עוד יותר אז באמת בהצלחה. לגבי הוועדים, אני 

הם יום השתלמות כי חושב שחייבים מיידית אבל ממש מיידית לכנס את כל הוועדים שנבחרו, לתת ל
הם כולם מבולבלים. אני רואה את זה בהמון המון מושבים. חייבים מיידית לקיים. ... יום שלם כדי 
שילמדו. אני חושב שזה צריך להיות מרוכז. להעביר להם את כל מה ש.. איך עושים את זה, מול מי 

 עובדים, מה הם יכולים...
ש, אני אמרתי לכם שזה בעיה להחזיק שעה וחצי שעתיים. זה לא חברים תודה רבה. אני נורא מבק ניב ויזל:

בגלל שאני כזה... ניסיון. אז אנחנו בשעה וחצי יש לנו עוד כמה דקות אני נורא מבקש לא להפריע יש 
. אני רוצה להעביר את זכות הדיבור 2018-פה עוד נושאים חשובים למועצה שחייבת להעביר אותם ב

 כים לאשר בעצם את היכולת לשלם את הכסף לסגנים. בבקשה.לגזבר המועצה ואנחנו צרי
ערב טוב, קודם אני רוצה לברך ולאחל הצלחה לראש המועצה ניב ויזל. לסגנים שנבחרו עכשיו,  משה אוחיון:

לשלומי מגנזי ולבני אלירז. וכמובן לחברי המליאה הוותיקים והחדשים בהצלחה. חלק מתהליך של 
החוק מחייב אותנו להביא לאישור המליאה חוות דעת של הגזבר שהוא  מינוי הסגנים בשכר מצריך,

מאשר שמצבה הכספי של המועצה מאפשר העסקת שני סגנים בשכר. אז קודם כל אנחנו מאשרים 
חלק מהתקציב זה היה  2018-שהמצב הכספי, אני מאשר שהוא מאפשר העסקת שני סגנים בשכר. ב

אלף שקל וזה מספיק  100-בשכר לחודש דצמבר היא כגם הסגן בשכר. אז עלות העסקת הסגנים 
. אנחנו 200אלף שקל, עלות של שני הסגנים מיליון  600-עלות של כל סגן היא כ 2019-לשני הסגנים. ב

שיש מינוי ועדת  4נביא את זה לאישור התקציב הבא. כמו כן אנחנו רוצים, אני רוצה בהמשך לסעיף 
אנחנו נביא גם את שכר  2019... הוא כולל שכר... ובתקציב  2018איתור, אני רוצה לאשר שבתקציב 

המנכ"ל אז בכפוף לאישור בחירת ועטרת איתור וכפוף לאישור משרד הפנים אז אנחנו מאשרים את 
 השכר של המנכ"ל זה כמובן יובא עוד פעם למליאה הבאה אבל..
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 2019התקציב זה יבוא כחלק מתקציב  חברים זה לא יובא בפעם הבאה כי אישור אמרתי שלא יגיע. ניב ויזל:
מופיע גם תקציב למנכ"ל מועצה אזורית  2019ובתוך תקציב  2018ואנחנו מאשרים שבתוך תקציב 

 מטה יהודה. ורד בבקשה.
חברים יש שני חוקי עזר במטה יהודה ש... תוקפם ומשרד הפנים ביקש שאנחנו נאריך את התוקף.  ד ורד כהן: "עו

חלק מהסמכויות של חברי המליאה כתבתי לכם במסמכים שצירפתי לכם, זה גם לאשר חוקי עזר של 
מועצה. אלה שני חוקי עזר שהם קיימים ולא משתנה בהם דבר. אתם לא מאשרים שום דבר שונה. 

 בעצם מאשרים שהתכולה שלהם תמשיך לשנה נוספת. אתם רק 
 

ולחוק עזר למטה יהודה  2016הארכת תוקף לחוק עזר למטה יהודה )סלילת רחובות( התשע"ז  - 8סעיף 
 עו"ד ורד כהן. – 2017)שטחים ציבוריים פתוחים( התשע"ז 

מה שנקרא... אתם  יש את חוק עזר סלילת רחובות וחוק עזר שטחים ציבוריים פתוחים עו"ד ורד כהן:
מאשרים בעצם את תחולת החוק שימשיך לחול עוד שנה נוספת כדי שישובים שחפצים 
להשתמש בחוקי העזר האלה יוכלו לעשות שימוש בהם. החוקים האלה הם מה שנקרא חוקי 
מדף. הם חוקים שמי ש, שישוב שרוצה וצריך להשתמש וישוב שלא צריך ולא רוצה, לא 

חל אוטומטית. אז מה שאני מבקשת עכשיו זה רק אישור להאריך את משתמש. זה לא משהו ש
 התחולה.

חברים אני רוצה, זה נראה לכם משהו שאנחנו מעבירים. זה לא. חשוב שתבינו, זה לא. ועד  ניב ויזל:
מקומי שרוצה לעשות ויש כאלה מעט מאוד במטה יהודה. אבל ועד מקומי שרוצה מחר בבוקר 

מרנו את זה. ועד מקומי שרוצה מחר בבוקר לעשות כבישים חדשים ואל תבואו ותגידו שלא א
בכל הישוב שלו, בכל הישוב שלו, אני יכול להחליט שאני עושה כבישים ומדרכות וכל דבר 
שרוצים בתוך הישוב ואני מטיל את זה על התושבים כפי שעושים למשל בביוב זה המשמעות. 

שובים כבר בתוך התהליך הזה כי אם לא מספר ישובים מבקשים את זה כבר שנים. מספר י
נאשר את זה עכשיו אותם ישובים לא יוכלו להמשיך את התהליך כי כל שנה אנחנו צריכים 

 לאשר מחדש את הצו הזה. אז אני מקווה שעכשיו זה יותר ברור.
 מי נפגע מזה? מחוק.. יוסי בר דוד:

 ן את הכול ומטיל את ה..החוק הזה אומר שאני מטיל מתקן את הכבישים, מתק ניב ויזל:
 מי נפגע? יוסי בר דוד:

לא, כולם מרוויחים למעט התושב שהוא משלם ולכן הרבה מאוד מהישובים לא רוצים כי אומרים  ניב ויזל:
שאין כסף לתושב לשלם את זה. אבל למשל בתל אביב ובירושלים ובכל עיר כך זה עובד. קודם כל 

ושה ומחייב את התושבים. אני אמרתי, אנחנו בשנים עושים על ידי ראש המועצה שמטיל צו וע
האחרונות קודם כל לא היה את האפשרות הזו עד לפני שנתיים אם אני לא טועה ורק לפני, זה היה 
בכהונתי רק העלנו את זה, את הצורך הזה. לפני זה, זה לא היה. עכשיו אם אנחנו רוצים שישובים 

ה, אנחנו צריכים לאשר את ההמשך וזה רק להעברה שביקשו ועדים מקומיים שעשו ימשיכו עם ז
למה שורד אמרה. מי בעד לאשר את המשך הצו ירים את היד. זה החלטה שלי שכן אבל אני יכול גם 
בלי.. מבחינת חוק אני יכול להחליט מחר בישוב לא צריך לשאול שום ועד. מבחינת ההחלטות 

את זה. חברים מי בעד עוד פעם ירים את היד.  הפנימיות שלנו אני רוצה שהוועד המקומי שלנו יבקש
 מי נגד? מי נמנע? נמנע? אז אחד נמנע. כל השאר בעד. תודה. אני מעביר ל.... בבקשה.

 
 אישור פתיחת חשבון בנק ושינוי בעלי זכות חתימה חשבון רשות + הורים בית ספר קרוב: - 11סעיף 

 
שם 

 ביה"ס
בעלי זכות חתימה  פרטי הבנק

 וביטול
ר מורשה חתימה אישו

 וביטול
 מספר תעודת זהות

בנק דיסקונט  קרוב
מס'  167סניף 

  52667חשבון 

  ליאת ברששת 
 קרן אלה

 תמרה שמחה
טל אלמלם 

 סלייטר

 מורשת חתימה
 מורשת חתימה

 לבטל מורשת חתימה
 לאשר מורשה חתימה

029509130 
033085309 
014305684  
034348177 

 
 זה לאשר... שינוי בעלי זכות חתימה בבית ספר.  11... סעיף 9-10אנחנו נמשיך לסעיפים  משה אוחיון:

 
 :2018אישור תקציב והיטל מס ועד מקומי לשנת  - 12סעיף 

  
 מגורים למ"ר )*( סך התקציב ישוב מס' 

 7.40 614 עין נקובה 1
 15.63 548 נחשון  2
 20.84 375 צרעה 3

 
אנחנו מאשרים תקציבים של ישובים ודו"חות כספיים של ישובים. כל  13-ו 12יש לנו,  12בסעיף  משה אוחיון:

 תקציב של ישוב, דו"ח כספי יובא למליאה לאישור. 
 

 תבר"ים: - 14סעיף 
 שיפוץ חווה חקלאית בר 14.1

   

 

 תקציב מקור מימון
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 84,320 משרד חינוך
  

 

 84,320 סה"כ
  

 גיורא-מקוואות אבן ספיר וברשיפוץ  14.2     

   

 

 תקציב מקור מימון
  

 

 380,599 משרד הדתות
  

 

 380,599 סה"כ
  

 מבנים ניידים-רטרונו 14.3     

   

 

 תקציב מקור מימון
  

 

 210,000 משרד החינוך
  

 

 210,000 סה"כ
  

     
14.4 

מיכאל  נווה נחושה, אדרת, -בתי כנסת בישובים 4
 ושואבה

   

 

 תקציב מקור מימון
  

 

 600,000 משרד הדתות
  

 

 600,000 סה"כ
  

 

 
 
 
 
 

 הר טוב מקיף על יסודי-4021תב"ר  14.5   
   

 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 

 3,974,763 מפעל הפיס
 

3,974,763 

 

 1,800,496 14,700- 1,815,196 בינוי-משרד החינוך

 

 הצטיידות-משרד החינוך

 
14,700 14,700 

 

 2,116,872 מלוות מבנקים
 

2,116,872 

 

 724,831 קרנות הרשות
 

724,831 

 

 8,631,662 0 8,631,662 סה"כ
 
 

 שיקום ושיפוץ ליקויי בטיחות חשמל במוס"ח 14.6
   

 
 תקציב מקור מימון

  

 
 400,000 משרד הפנים

  

 
 400,000 סה"כ

  

 גני משחקים בגני ילדים 14.7     
   

 
 תקציב מקור מימון

  

 
 200,000 משרד הפנים

  

 
 200,000 סה"כ

  

 התקנת מערכות גילוי עשן במוס"ח 14.8     
   

 
 תקציב מקור מימון

  

 
 250,000 משרד הפנים

  

 
 250,000 סה"כ

  

 שיקום כבישים בישובי המועצה 14.9     
   

 
 תקציב מקור מימון

  

 
 1,000,000 משרד הפנים

  

 
 1,000,000 סה"כ

  

 התקנת מזגנים במוס"ח 14.10     
   

 
 תקציב מקור מימון
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 171,000 משרד הפנים

  

 
 171,000 סה"כ

  

 שיקום כבישים אזור תעשיה הר טוב א 14.11     
   

 
 תקציב מקור מימון

  

 
 250,000 משרד הפנים

  

 
 250,000 סה"כ

  

 במוס"חת חצרות והצלל 14.12     
   

 
 תקציב מקור מימון

  

 
 320,000 משרד הפנים

  

 
 320,000 סה"כ

   
 

אני ארחיב, יש לנו במליאות בדרך כלל פתיחת תב"רים חדשים. לכל החברים החדשים אני  14בסעיף  משה אוחיון:
אנחנו מחויבים, זה תקציב בלתי רגיל. אנחנו מחויבים,  רוצה להסביר כמה מילים בנושא התב"רים

משרד הפנים, על כל פרויקט, על כל דבר חדש שאנחנו עושים שהוא תקציב בלתי רגיל לפתוח סעיף 
נפרד ולכתוב מה מקורות המימון ולהעביר למשרד הפנים לאישור. בסעיפים הבאים, בסעיפים 

רות מימון זה ממשרדי ממשלה שאנחנו מביאים הבאים יש לנו תב"רים חדשים שבדרך כלל המקו
אותם פה לאישור ואחרי שהמליאה מאשרת, אנחנו שולחים את זה לאישור משרד הפנים. היות 
והמליאה הזאת חגיגית ויכול להיות שיש הרבה שאלות כי זה דברים חדשים, במיוחד לחברים 

ים, אני ממליץ כל מי שרוצה החדשים, מושגים חדשים של תקציבים בלתי רגילים ותקציבים רגיל
לשאול שאלות ורוצה לרדת לפרטים ורוצה לשמוע יותר, אני זמין, אני יכול לקבוע עם כל אחד פגישה 

-או את התקציב שאנחנו עומדים לאשר ל 2018להוציא את ה, להוציא את התקציב המאושר של 
תקציב הרגיל ואיך בנוי . בנוסף יהיה יום מרוכז לשאלות כדי לנסות ולהבהיר איך בנוי ה2019

התקציב הלא רגיל. פה אנחנו רוצים לאשר הרשאות שקיבלנו ממשרדי ממשלה לתקציבים לא 
דוגמא זה שיפוץ חווה חקלאית, קיבלנו ממשרד החינוך. או אם  14.1-רגילים, אם אנחנו נראים ב

בונים את התקציב אנחנו נראה ... משרד הדתות, מפעל הפיס. אני זמין להסביר לכל אחד איך אנחנו 
הלא רגיל ומה המקורות של התקציב הלא רגיל. פה אנחנו צריכים לאשר כל שינוי וכל הרשאה 

שזה  14.9-שאנחנו מקבלים ממשרד ממשלתי לאשר אותה כאן. אז אם אנחנו מסתכלים דוגמא ל
ו פותחים סכום מהותי יש לנו שיקוף ... ביישובי המועצה. משרד הפנים מקצה לנו מיליון שקל, אנחנ

לזה תב"ר נפרד. אנחנו מבקשים לאשר את זה כאן במליאה. אחרי זה מאשרים את זה במשרד 
הפנים, אחרי שהתב"ר מאושר, אנחנו יוצאים לדרך ופועלים בישובים בהתאם לצורך ובהתאם לאגף 

 . 14.12שמבקש את העבודה הזאת. ככה זה עד 
 

 תבר"ים לסגירה: - 15סעף 
      

 גרעון/עודף הכנסות הוצאות תקציב ר"תב שם תבר 'מס

 נגישות-כרם עין ס"בי 4129
  אקוסטית

60,000 55,967 55,967 0 

 נגישות אלון ס"בי 4237
  אקוסטית

30,000 28,277 28,277 0 

 נגישות הרים נס גן 4240
  אקוסטית

30,000 28,277 28,277 0 

 0 5,427,012 5,427,012 5,427,012 ד"ממ האלה נחושה 4020

 0 14,717,856 14,717,856 14,717,856 הדסה צור ד"ממ ס"בי 3871

 0 2,689,660 2,689,660 2,689,660 אורה תגבור מענק 4093

  22,954,528 22,947,049 22,947,049 0 

 
לסגירה. כלומר פרויקטים שבוצעו כבר. והם מאופסים. אנחנו צריכים גם  יש לנו תב"רים 15-ב משה אוחיון:

פרויקט שיסתיים, אנחנו צריכים להודיע למליאה שהפרויקט הסתיים ולסגור את הפרויקט 
 . 15במשרד הפנים וזה מה שאנחנו מבקשים בסעיף 

 
 עדכוני תקציב -  16סעיף 

 עדכון תקציב בחירות

         הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 227 223- 450 שכר בחירות 1619000/110
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 323 223 100 הוצאות שונות בחירות  1619000/780

 550 0 550 סה"כ הוצאות   
 
 רווחה מועדוניות-עדכון תקציב חינוך

         הכנסות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 121- 2 123- מ.החינוך-יות עין ראפהנמועדו 1317710/921

 47- 36- 11- צד ג'-מועדוניות משותפות 1343503/420

 105- 26- 79- רווחה-מועדוניות משותפות 1343503/930

 273- 60- 213- סה"כ הכנסות   

         הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 70 51- 121 עין ראפה מועדויות 1817710/781

 203 79 124 מועדוניות משותפות 1843503/840

 6142 32 6110 שכר עובדי המחלקה 1841000/110

 6,415 60 6,355 סה"כ הוצאות   
 
 
 
 

 עדכון תקציב חינוך

         הכנסות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 140- 140- 0 הכנסות ממשרד החינוך רטורנו 1313320/920

 140- 140- 0 סה"כ הכנסות   

         הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 140 140 0 רטורנו החזר הוצאות 1813320/760

 140 140 0 סה"כ הוצאות   
 

 עדכון תקציב ארנונה 

         הכנסות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 28,865- 14,002- 14,863- פיגורים –ארנונה  1111000/105

 2,600- 1,400 4,000- אגרות רישיון בניה  1233100/490

 3,167- 213- 2,954- שמירה מוסדות חינוך-השתת' משטרת ישראל 1317100/990

 34,632- 12,815- 21,817- סה"כ הכנסות   
 

         הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף סעיף מס'

 3,651 2,600 1,051 עבודות קבלניות-הוצ' משפטיות 1617000/751

 55 15 40 הוצ' שונות מכרזים  1769000/781

 3,110 460 2,650 גביה  -עבודות קבלניות  1623000/750

 130 200 מזכירות פיצויים  1613000/320
 

330 

 15,832 3,300 12,532 הסעות קבלנים ח. מיוחד 1817810/750

 22,700 4,700 18,000 ח.רגיל הסעות קבלנים 1817800/750

 1,833 993 840 הטמנה גזם 1712300/757

 4,641 489 4,152 שמירה מוסדות חינוך 1817100/750

 110 14 96 דרור –שרותי נקיון משלב יצירתי  1815410/750

 399 29 370 ניקיון הדסים צור הדסה -קבלנים  1813209/750

 268 38 230 צור הדסה ניקיון לביא -קבלנים  1813212/750

 303 47 256 צורים –ממ צומח צור הדסה  -קבלנים 1813212/750



  

 23עמוד    21/11/18פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 

 

 53,232 12,815 40,417 סה"כ הוצאות   

 עדכון תקציב נאמן למקום     

         הכנסות

 מעודכןתקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 59- 59- 0 פסטיבל נאמן למקום -השתת' מ. התרבות 1251000/990

 59- 59- 0 סה"כ הכנסות   

         הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 263 59 204 פסטיבל נאמן למקום  1822100/756

 263 59 204 סה"כ הוצאות   

 עדכון תקציב נוער

         הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 94 26- 120 תוכנית אתגרים במגזר הערבי-שכר 1828210/110

 177 26 151 תוכנית אתגרים במגזר הערבי  1828200/754

 271 0 271 סה"כ הוצאות   
 
 

 עדכון תקציב ניקיון בתי ספר

         הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 225 5 220 קבלנים  -בי"ס קרוב  1813210/750

 273 13 260 קבלנים  -בי"ס עין הרים  1813204/750

 271 13 258 קבלנים –בי"ס השחר  1813202/750

 239 5 234 בי"ס הר טוב יסודי 1813205/750

 597 29 568 ניקיון -מבנה מועצה 1613000/750

 415 65- 480 מועצה-וחמרי ניקיוןחשמל מים  1613000/430

 2,020 0 2,020 סה"כ הוצאות   
 

 עדכון תקציב צעירים
 

         הכנסות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 22- 22- 0 רכז חיילים משוחררים -השתת' מ. הבטחון 1322410/790

 22- 22- 0 סה"כ הכנסות   
 

         הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 267 26 241 שכר סיפריה ניידת  1823100/110

 30 30 0 שכר רכז חיילים משוחררים 1822410/110

 0 34- 34 שכר גרעין חיילים פרק משימה 1828201/110

 297 22 275 סה"כ הוצאות   
 

והלאה אנחנו מחויבים כל שינוי שיש בתקציב שאישרנו, שהמליאה אישרה בתחילת  16מסעיף  משה אוחיון:
השנה, אנחנו מחויבים להביא את זה למליאה. לבקש שינויים, העברה מסעיף לסעיף ולאשר את 

עד הסוף,  16-זה פה במליאה ואחר כך אנחנו מאשרים את זה במשרד הפנים. אז כל הסעיפים מ
ונים של התקציב הרגיל. עוד פעם אני חוזר, כל מי שרוצה יותר הבהרות גם זה שינויים ועדכ

 ביום הפתוח וגם יכול לבוא ולשבת איתי, אני אתן הבהרות. 
 ... ממשרד ממשלתי כלשהו. אתה לא מתכוון .. נכון?  שמעון קינן:

 לא תמיד, לפעמים כן ולפעמים לא.  ניב ויזל:
 ברוב הפעמים, משה אוחיון:

 , לפי איזה?מי קובע לאיזה ישוב  זה ילך נן:ישמעון ק
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רוב הפעמים אנחנו מקבלים פרויקט ספציפי, כמו בית ספר, אולם ספורט, פרויקט ספציפי.  משה אוחיון:
לפעמים אנחנו מקבלים לישוב מסוים ועל פי רוב אנחנו מקבלים את זה לרוב הישובים ויש לנו 

 מחלקת אגף פיתוח ... רשום במאגר הפיתוח. 
ועכשיו רבע לשבע. אז  5-חברים, אני רוצה רגע לפני, אם שמתם לב או לא, הישיבה התחילה ב ניב ויזל:

אין מה לעשות זה תמיד בין שעה וחצי לשעתיים המליאות. קחו את זה בחשבון. דבר שני, 
לדצמבר. בגלל שמשרד הפנים,  26-המליאה הבאה ותקשיבו טוב. המליאה הבאה היא תהיה ב

כמה שיותר  2019רות בכל הרשויות בארץ, משרד הפנים מבקש לסיים את התקציב בגלל הבחי
כבר. כבר במליאה הבאה  2019-מהר עוד השנה. אנחנו את המליאה הבאה נאשר בתקציב ל

ימים לפני, הגזבר יום שלם במשרד שלו יישב עם  3לדצמבר  23-. ב2019הנושא אישור תקציב 
-א, יושב ויעבור אתכם כל אחד על כל מה שהוא רוצה בכל מי שירצה מכם, אחרי שהחומר יצ

יולי בגלל -. אנחנו נפרסם את זה יום פתוח לקראת המליאה הבאה. בנוסף, אנחנו באזור יוני23
קוצר הזמן, וזה לא רק אצלנו, באזור יוני יולי נעשה אישור תקציב או עדכון תקציב אחרי חצי 

שונה אחרי בחירות. יש מועצות שהיום, היום שזה שנה רא 2019שנה. וככה אנחנו נעשה את 
היה סיבוב שני בהן. ומשרד הפנים מסתכל על זה ברמה ארצית ולכן ככה אנחנו נעבוד. חברים 
אני רוצה בשם כולנו גם להודות לפיני. חברים פיני לא יישאר... ולדעתי במליאה הבאה או שזה 

היה אחראי על כל נושא הבחירות וכל יהיה מליאה אחרונה שלו או לא. נראה. בכל מקרה פיני 
מה שקרה בבלאגן בבחירות היה קשור למשרד הפנים. וכל מה שהיה טוב בכל המהלך זה היה 

בנות מהמועצה עשו פה עבודה מטורפת של יום ולילה בשביל להצליח לרשום  3פיני. ופיני עם 
ו גדול מאוד ממשרד רשימות, זה לא פשוט ולהצליח לעבור בבחירות. קיבלנו שאפ 230ולעשות 

 הפנים על כל המהלך. ותודה לפיני באופן אישי על הכול.
 )מחיאות כפיים(

חברים, תודה רבה לכם על המליאה הראשונה. מליאה מכובדת. חברים, אנחנו מצביעים על כל  ויזל: בני
התב"רים של התקציב, אדון אוחיון ... נעשה בעד או נגד כי אחרת זה יחזור. אז בשם 

קול אנחנו בעד שינוי התקציב  והתב"רים שאוחיון כרגע פירט. אין פה ואני מציע לכם הפרוטו
כאשר פותחים תב"ר חדש או כשיש משהו מהותי להסתכל, לשאול, לבדוק כי זה לטובת 

 הישובים של כולם. חברים תודה רבה לכם והצלחה.
 

 ** סוף הדיון **
 

 

  19:00הישיבה ננעלה בשעה 

 

 

____________    _____________ 

 ניב ויזל     פיני תורן
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