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 הודעות יו"ר. .1

 הקלטה ותמלול ישיבות המליאה. 1.1
אחה"צ טוב לכולם. תודה שבאתם. אנחנו רוצים להתחיל בסדר היום אז אני אתחיל ואנחנו נתקדם.  ניב ויזל:

אנחנו מחויבים להקליט את כל ישיבות המליאה ויש כאן  2016 -קודם כל לפני שמתחילים עפ"י צו מ
תמלול. זה משהו חדש. זה בכל ההנהלות. יש לי פה את הפרוטוקול של הצו. אני מבקש מהאנשים 

מדברים לדעת שהכל מתומלל עכשיו. גם לנציגי העיתונות למיניהם. הכל מתומלל. מי שמדבר אני ש
 מבקש להגיד את שמו ומהיכן הוא כי זה יחסוך לנו זמן לעצור לשאול מבחינת התמלול. 

 
 ברכות להולדת הנכד. –מברך את אלעזר כהן מעמינדב  
  
. 400הצבעה של  הועד העובדים. זאת היית מברך את משה דוד שנבחר אתמול ברוב גדול ליו"ר 

 המליאה מוסרת לך שתדאג לעובדים אבל אל תפריע לנו יותר מדי. תודה רבה.
 

שמי משה דוד למי שעדיין לא מכיר ואני שמח לבוא לפה לראות אתכם ולתת לכם שני משפטים על  משה דוד:
זאת הקדנציה התשיעית שלי העובדים.  דשנים מתקיימות בחירות לווע 3 -ועד העובדים. אחד ל

 שנים. זה אומר שאני בחור טוב.  24זה  3ברציפות כפול 
 

 משה דוד, זה מוקלט. בהצלחה. תן להמשיך. ניב ויזל:
 

ואנחנו הוועד משמש פה לעובדים כלפי ההנהלה אבל אני הייתי רוצה בקדנציה הזאת לשנות מהלך  משה דוד:
ם שחייבם תיקון וזה תיקון עוול וזה תלוי בתקציבים שחברי המליאה גם יהיו שותפים כי יש דברי

וכשאני אבוא אני בטוח להנהלה אז תהיה לי בעיה אז אני אבקש גם את התמיכה שלכם. פה אעצור. 
 בהצלחה לכם ולעובדים.

 
פה דוגמא לדמוקרטיה  האני רוצה להודות גם למאור מרחבי ולבוסקילה, אני חושב שהיית ניב ויזל:

 לט מכובדת. בהצלחה לוועד העובדים. ולהתמודדות בהח
 

 ברכת חג "עיד אל פיטר". 1.2
 חודש של בסיומו המוסלמים אחינו של החג לכבוד, פיטר אל איד לחג הערבי המגזר את מברך ניב ויזל:

 בשם משפחותיכם ולבני לכם מכם ואחד אחד לכל שמח חג לאחל מבקשים כולנו אנחנו הרמדאן
 .כולה המליאה

 אורוגון ארה"ב.  -  HTC- תש"חחיבור מרוץ תנ"ך  1.3

המרוץ הגדול בעולם באורגון שמריץ עשרות  HTCאנחנו לפני שבוע חתמנו על שיתוף פעולה יחד עם  ניב ויזל:
אלפי רצים בקבוצות בשליחים. מרוץ השליחים הגדול בעולם והם החליטו שהם משתפים פעולה עם 

אירופה. המשמעות של זה שאנחנו בבת בישראל, יש כאלה ב  HTCתנ"ך תש"ח. מבחינתם  אנחנו 
בארה"ב יש  HTC -רצים בעולם שמנסים להגיע למרוצים האלה. ב 70,000 -אחת מפורסמים לעוד כ

כאלה  שמבקשים לרוץ ולא מצליחים כי הם בעמדת המתנה. יש עודף ביקוש לזה. ועכשיו  40,000
המשמעות, כמה יגיעו בכל  אצל כולם תנ"ך תש"ח יהיה בפרסום בישראל. אנחנו לא יודעים מה

 HTC -מקרה, למי שיצליח ויזכה פה במקומות הראשונים, יקבל כניסה אוטומטית ללא הגרלה ל
שמה ואותו הדבר גם מי שיש שם יתקבל לפה. אנחנו מקווים שזה תחילה של שיתוף פעולה. וכל מי 

ה בהחלט בשורה וכל שחושב על זה מה זה עושה לתיירות ולאזור שלנו במטה יהודה, אני חושב שז
 הכבוד למחלקת התיירות שהגענו לזה.

 

 .מיכל נאור –תוכנית המתאר מטה יהודה לתיירות וחקלאות  – 20/6/17דווח דיון מועדה מחוזית  1.4
שלום לכולם. העדכון שהיינו אתמול בוועדה מחוזית בדיון של חלק שני של תכנית המתאר של  מיכל נאור:

התקיים לפני כחודש החלק הראשון של הדיון שכלל את החלק התיירותי הכוללנית של מטה יהודה 
ואת היחידה השלישית הנוספת בנחלה ואתמול התקיים דיון על החלק החקלאי. אני מזכירה 
שבסמינר ועדים הצגתי את ההיתרים של התכנית שבשלב הראשון שלה מבחינתנו, כוללת אתרים 

ם בסמכות ועדה מקומית. הדיון לא היה פשוט ואנחנו תיירותיים, יחידה שלישית במבנים חקלאיי
לאשר להפקדה את התכנית שלנו אבל עם  היודעים באופן בלתי פורמלי שההחלטה בסוף היום היית

הרבה מאוד סייגים שאנחנו לא מכירים עדיין את כולם ולא יודעת אם עדיין להתייחס אליהם, 
לקם פחות אבל נתמודד איתם כשנקבל הבנתי מבין השורות שיש תנאים חלקם טובים לנו ח

שלושה ונתמודד עם זה בהתאם כל הערה לגופה. בגדול, יש -פורמלית את ההחלטה בתוך יומיים
אישור להפקדה אבל הפרטים המלאים אנחנו לא יודעים בדיוק מה הדרישות שלהם. אנחנו מקווים 

מי דיור מועדפים מנגנון שמתכנן לטובה. היינו היום גם בדיון בדיון בותמ"ל שזה וועדה לתכנון מתח
גוש מערב שטח -בקצב מאוד מהיר תכניות לשכונות שלמות. היה דיון על תכנית מפורטת לאבו

 החמישה. -שחלקו חופף את מועצה אזורית מטה יהודה ושטחים של מעלה
 
 
 
 

החמישה, הוא הנושא של המאסף ביוב -עיקר ההסתייגות שלנו למעט הנושא של השטח במעלה
גוש, מזכרת... -ן שהתכנית הזאת תצטרך להיות מועמסת הרבה מאוד נקודות בנייה של אבוכסלו



 4עמוד  21/6/17פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 

 

וגם מעט מאוד שלנו על הקו של כסלון שפורש היום והתנאי שהצבנו במפורש הוא שהמדינה 
 שקלים נכון למה שאנו יודעים היום.  ןמיליו 60תתקצב, תתכנן ותבצע את הקו הזה שעלותו 

 
תודה רבה למיכל. אני מקווה מאוד שנוכל להתקדם בנושא הזה ולהביא בשורות למטה יהודה. זה  ניב ויזל:

 לא הולך קל, אני מקווה שננצח. 
 

לפני בני, אני רוצה להגיד משהו על מה שאמרה מיכל. כיוון שאנחנו מועצה למודי מצבים כאלה שכל  דוד ירמי:
אלה שלא לטובת המועצה, אני חושב שאסור לנו הזמן גוזלים מאתנו ונופלים עלינו דברים קשים כ

לחכות, אנחנו צריכים לרוץ לפני ולהקים מנגנון כדי שיתחיל לעשות עבודה בעניין הזה. צריך תקציב 
לתקצב את זה. לעשות את הדברים האלה שלא נמצא את עצמנו מאוחר מדי. לדעתי זה עובר לנו 

רי, בסופו של דבר כל מה שעשינו בעשרים השנה מת סולובטון, צ ומתככה וזה לא נראה לי אנחנו צ
 האחרונות הכל יורד לטמיון. אני מציע שנתארגן נכון.

 
או.קיי אני מציע שנביא הצעה למליאה הבאה, שנוכל להיכנס לנושא הזה יותר לעומק. בלי קשר   ניב ויזל:

דברים על זה אנחנו עובדים בשיתוף פעולה גם עם התנועות המיישבות על הנושא הזה, אנחנו מ
כך סקסיים החקלאיים היום. צריך לחשוב -ורואים איך לעשות את זה. לצערי הרב,  אנחנו לא כל

טוב טוב איך עושים את זה משפטי, לא משפטי, פוליטי, לא פוליטי אבל אני חושב שזה לא המקום 
 אבל הערה שלך רשומה ואני חושב שנביא את זה להצעה למליאה הבאה. 

 
בדרום, ככל שהזמן הולך אנחנו רק ניפגע. אם  השעלה עכשיו במספר מליאות, במליאה שהיית מה  חיים כהן:

אנחנו נכנסים לעניין הזה, בזמן הנכון, ברגע הנכון, אנחנו רק נצליח. אם אנחנו נחכה עד שהם ישבו 
  ועם שהם יתחילו, יתקבלו החלטות ויהיה לנו מאוד קשה להתמודד עם הדבר הזה.

 
 ולענות הבאה הלימודים שנת לקראת והיערכות הקיץ פעילויות על לדווח אלירז לבני לתת רוצה אני   ניב ויזל:

 . אלינו שהגיעו שאילתות שתי על
 

 קחו אז להיות הולכת ענפה קיץ פעילות איזה רואים. קיץ היערכות של חוברות מונחות על השולחן    
 . תריצו, תפרסמו, זה את

 
 והיערכות לקראת שנת הלימודים הבאהדווח פעילויות קיץ  . 1.5

לשאלתך חיים, אנחנו מקדמים שולחן עבודה. הוא אמר את זה עם התנועות המיישבות יחד עם   :בני אלירז
 מרכז מועצות העיר. התקיימה פגישה אחת. בקטע הזה זה חשוב לא פחות. 

 
עם המון פעילות. יש לנו קיץ מחכה לנו החלו אז בימים אלה  2017ערב טוב לכולם, אירועי קיץ 

קייצת לכיתות א' עד ו' בשעות הבוקר בבתי הספר כהמשך לפעילות של משרד החינוך וחלק המשך 
יוזמה של המועצה. יש את "סיירת המחצלות" שזה דבר מפליא בפני עצמו. ראיתי את זה בשנה 

ף עם "עיר ללא שעברה, מפגש עם בני נוער ביישובים. ארבעה ישובים ב"סיירת המחצלות" בשיתו
אלימות" שעושים פה עבודה נפלאה ומסתובבת בארבעה ישובים מדי ערב. זה דבר נפלא. "מגרשים 

עוד פרוייקט עם אימוני כדורגל בישובים ועריכת טורנירים אזוריים לכיתות יג' עד ח',  –מוארים" 
שבוע בדר"כ לתת קצת לילדים מה לעשות קצת בשעות הערב. יוזמה ברוכה. "עיר הנוער" אחת ל

 12 -נערך מופע, הרצאות, כל מיני פעילות לבני נוער במסגרת הישובים. יש לנו סדנאות תיאטרון ב
"הספרייה הניידת". יש לנו ערבי הוקרה למסיימי כיתות י"ב, 4ישובים שאנחנו עורכים במסגרת 

נות נאותה מדריכי נוער ולמתגייסים. אתם יכולים לראות את ההשקעה מחר עם עידן עמדי. הזדמ
וטובה להגיד תודה לכל הנוער הנפלא הזה. חלקם ילכו להתגייס, חלקם ילכו לשנת התנדבות ואני 
גאה על זה שיש לנו נוער כזה. יציאה לקורסי הדרכה של כל תנועות הנוער. כל המחנות והמפעלים 

ה הטמעת של תנועות הנוער הולכים להיות שמה. אלפי בני נוער באמת חגיגה מאוד גדולה. יש פ
 ערכים של הנוער שלנו.

 
ינרים עיש לנו אתגר בנושא הנוער, את שיבוץ הקומונרים הגר –מבחינת היערכות לשנת הלימודים 

 יד חריף,למיניהם בבתי ספר והחלוקה שלהם בישובים. יש לנו היערכות לפתיחת שלוחות חוגים של 
פתחנו כמה שלוחות וזה יפה לראות, אני חושב שזה מתחיל להיטמע ולהיראות כמה יש יתרון מאוד 
גדול לפעילות האזורית של כמה ישובים ביחד, איגוד משאבים וכל מה שקשור לזה נושא פרי יש 
 מאות חניכים וזה דבר יפה בפני עצמו. יש לנו היערכות לפתיחת בתי ספר לכדורגל וכדורסל וכמובן

פתיחת המנויים החדשה בהיכל התרבות. יצאנו למכרז הסעות כוללני. המכרז אמור לקבל תוצאות 
בשבוע הבא. אני מקווה שנגענו בנקודות שצריך לשפר ואני מניח שהדבר הזה יהיה טוב. המכרזים 
האלה יצאו בסביבות אוגוסט. קיבלנו תשובות, אני מניח שהמכרז הזה יהיה טוב. יהיה לנו מעל 

דשיים זמן של התארגנות נבונה גם שנתחיל לעבוד על השיפוצים וכל מה שצריך נקווה שזה יקח לחו
 אותנו למקום טוב יותר, כאמור יש לנו תקופת בדק הבית בכל מוסדות החינוך. 

 
אני מקווה שיהיה לנו באמת מספיק כספים לסיים את זה. יש לנו ככה השנה יצאנו לא מזמן 

  סיים שם תקופת חוזהספר, יש לנו את בית עין רפה/עין נקובה  לים לבתילבחירה של מפעי
 
 
 

 וייס גםצור הדסה, ברנקו  וייס שוב זכה שם כמפעיל. יצאנו לבחירת מפעיל בבית ספר אור עם ברנקו
 . לנו שיפור של שירות ןוייתלמעלה אני מקווה שזה יקח אותנו שם נבחר ונאחל הצלחה לכל הזוכים. 
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נת הלימודים שזה אתגר בפני עצמו אז גם כמו בשנה שעבר אנחנו נקים חמ"ל יש לנו את פתיחת ש
ובאמת נדע לעשות את זה לא פחות טוב ממה שעשינו בשנה שעברה. הזדמנות להודות בשמי ובשל 

אה לכל מנהלי בתי הספר, מורות ומורי בתי הספר, סייעות למיניהן בגנים ולכל יכל חברי המל
 וצה להגיד להם תודה בשמנו. העוסקים במלאה הזו. אני ר

 
 אני רוצה לעבור להצעה לסדר ולשאילתות שחברנו יוסי העלה. אני מניח שקיבלתם את זה. 

 
ראשית אציין כי נושא החינוך במועצה האזורית מטה  –הדבר הראשון היה "מחאת הסרדינים" 

יהודה נמצאים בראש סדר העדיפות, בעיניי הם קודש הקודשים ואין מקום לשפר לא פוליטיקה 
בתחום החינוך ואני אפעל בכל כוחי כדי למנוע את נושא הפוליטיקה ודמגוגיה בנושא החינוך. כידוע, 

ת למידה עפ"י תקן של מספר תלמידים לכיתה הנחיות משרד החינוך למעשה מכתיבות פעילו
ואוסרים לקיים כיתות בודדים. חרף ההנחיות של משרד החינוך פניתי בבקשה לאפשר למועצה 
להמשיך ולהפעיל את הכיתות הקיימות במתכונתן הנוכחית בשנים הבאות וזאת בשיתוף פעולה 

גיא ואני שמח -ינוך מר ניב ברהמועצה מר ניב ויזל וראש מינהל ח-ובהחלטה משותפת של מ"מ ראש
שהצלחנו לדעת לקבל את ההחלטה הזו. במסגרת הדיון שנערך בעניין, התנהל שיח מעמיק מול הורי 
התלמידים והמורים וזאת תוך הפעלת שק"ד, כיצד ניתן לקיים את סוגיית המגבלות של משרד 

הגדלת הכיתות במהלך החינוך מציג למועצה והוא נקבע עפ"י חוק. למותר לציין כי דחייה של 
השנים הבאות הינה זכות ראויה, זה חשוב לתלמידנו ועולה בקנה אחד עם מדיניות המועצה ומנהל 
חינוך. בימים הקרובים אנחנו נקיים חשיבה ותכנית עבודה מול מנהלי בתי הספר באמצעות מינהל 

להטיל  ןידנו. כל ניסיומנת לייצר סביבת לימודים טובה וראויה עבור תלמ-החינוך והמועצה וזאת על
דופי בהתנהלות המועצה ובמינהל החינוך, אין לו מקום מאחר וזכותנו לקיים את מוסדות החינוך 
במועצה תוך שמירה על הנחיות וכללים של משרד החינוך ויוסי, אני רוצה להוסיף, באמת מפליא 

ן מה שייך למשרד החינוך קדנציות כסגן ראש מועצה, אתה עדיין לא יודע להבחי 4אותי, כיצד לאחר 
ומה שייך לנו למטה יהודה. היה קול קורא בנושא של משרד המדע. אז כאמור גם זה מונח בפניכם. 
בנושא קייטנות מדע, פנינו בפנייה למשרד המדע כדי לאפשר לנו להיכנס ליוזמה הנוכחית במסגרת 

יפתח שוב קול קורא בעניין מדע. לבדיקתנו, הודיעו משרד המדע כי בימים הקרובים עשוי לה משרד
מתוך הבנה שהפצתו במידה מסוימת לקתה בחסר כדי לאפשר לרשויות נוספות שפספסו את 

 תלמידים בלבד לנצל את 80 -ההזדמנות לנצל אפשרות זאת. במסגרת יוזמה באם תאושר, תאפשר ל
 הקייטנה. 

 
 עוד שאילתא שאתייחס אליה בהמשך. התודה בני. היית     ניב ויזל:

 
הגישו קול שרשויות למה אנחנו לא בתוך המאה  –שאלתי שאלה פשוטה  –אני רוצה להתייחס  יוסי משה:

הגישו את רשויות ש 174רד המדע אתה רואה שם כשאתה נכנס לאתר היום של משקורא לקייטנה, 
הבקשות. הורים שפנו אלי קיבלו תשובות מבעלי תפקידים במועצה, לחלק אמרו: נרדמנו בשמירה,  

תם צודקים, פעם הבאה. לחלק אמרו: אין תקציב להסעות כי עושים את זה במקומות מרוחקים א
 ואני בסה"כ שאלתי למה אנחנו לא בפנים ואני מבקש שנקבל החלטה שכן נהיה בפנים. 

 
 הוגשו כבר.  ניב ויזל:

 
 אם הוגשו זה כבר טוב. גם אני הגשתי בשמכם. י קי או  יוסי משה:

 
כאשר אנחנו קוראים בתקשורת על השבתת בתי הספר בגלל צמצום מספר הכיתות,  –הנושא השני 

בא נציג אחד של המועצה ואומר: אני מבטל את ההחלטה של מועצה לצמצם את מספר הכיתות 
בקול אחד,  דברובא נציג אחר ואומר: אני מבטל את ההחלטה שביטלה. אני חושב שאתם צריכים ל

ורים מאוכזבים, ההורים רוצים כיתות עם מספר תלמידים מצומצם אנחנו שומעים את ההורים, הה
וגם אם זה עולה מעט כסף למועצה. ביקשתי להביא את זה לדיון כאן. אם המועצה צריכה להוסיף 

מנת למנוע את הצמצום של הכיתות, אנו נדון בזה ואני מבקש לאשר שיהיה לזה תקציב -כסף על
 בכיתות. ושהילדים שלנו לא יחיו כמו סרדינים

 
פה אני מסיים ומול האנשים.  אתה נציג המועצה ולא נציג ההורים. הנושא הזה נפתר מול ההורים ניב ויזל:

 את הדבר הזה, זה לא יעלה למליאה. נקודה. אין מה להוסיף.
 

ה אין פ –משמעי -אני רק רוצה להוסיף, אם אתה מודיע פה שיש שני קולות אני מודיע לך באופן חד בני אלירז:
וכך נמשיך ינוך שני קולות. יש פה קול אחד בתיאום עבודה ובשיתוף פעולה יחד עם ניב ומנהל הח

 לפעול.
 

רמת רחל, אני יו"ר ועדת תרבות וספורט. שמעתם מבני על הפעילות הענפה בקיץ רק להבהיר  : דוד דרמולביץ
י הספר כך שבני באחריות המחלקה כל הפרוספקטים חולקו באופן אישי לכל ילדי המועצה בבת

הנוער אמורים לדעת את כל זה. חולקו פה חוזרים. אנחנו מאחלים  בהצלחה לפעילויות בקיץ. אנחנו 
חייבים להיות משתפי פעולה ועירניים, נמשיך כולם לקחת כמה שיותר חוזרים לתלות בלוחות 

חוזר אחד ואם המודעות ולוודא שבמזכירויות הישובים, מי שעונה לטלפונים לתושבים, יש לפניו 
אפשר לחלק גם למי שצריך. בנוסף, עיר הנוער זה לצעירים ולצעירים ברוחם אז מעבר להסדרים 

 מול הנוער מי שרוצה לרכוש כרטיסים, שיתקשר ואפשר להגיע למופעים.
 

אהבתי את ההתייחסות העניינית והמקצועית, אני חושב שהיא חסרה בציבור. צריך להעביר את  :פליישמןאבי 
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מה שנקרא ממלכתי. זכותם  עיתון המסר גם הלאה כי כשאני פותח את העיתון "בקיצור" זה לא 
לכתוב מה שהם רוצים. ואז למטה תמיד יש תגובה קטנה: "להלן תגובת המועצה" מי זה תגובת 

 שם. אין כלום. ובני, תשובה בדיוק כמו שנתת, תעביר את ההודעה בשלמות.המועצה? אין 
 

 מצ"ב -  2/4/17אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך  .2
 הוחלט: לאשר.

 
 מצ"ב – 22/3/17אישור פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה מתאריך  .3

 הוחלט: לאשר.
 

אלמליח יו"ר, יובל דדון רב"ש, יוסי דדון, אישור מינוי חברי ועדת בטחון בישוב אדרת: שמעון  .4
 מיכאל כהן, צפריר אסף.

 הוחלט: לאשר.
 

 אישור מינוי ועדת ביקורת לועד המקומי במושב תעוז: מאיר אליאס, אייזק אליהו, אליאס אליהו. .5
 הוחלט: לאשר.

 
 יונה אישור מינוי ועדת ביקורת לועד המקומי במעלה החמישה: פיסצקי עפרה, יופה אמי, פריטל .6

 הוחלט: לאשר.
 

 15)משתתפים   4/7/17 -אישור יציאה למשלחת מחול מיד חריף לפסטיבל בסנט פטרסבורג ב .7
  ₪ 22,000עלות למועצה  )אנשי צוות והורה מלווה  2לתלמיד +  ₪ 1000סבסוד המועצה  תלמידים,

 בכמה ילדים מדובר? זה ילדים מכל המגזרים? זה מישוב אחד?  דוד ירימי:
 

 זה מגמת מחול ביד חריף. אני לא יודע להגיד לך מי שם. ויזל:ניב 
 

אקונומי מסוים שהם לא יכולים עם האלף שקל עזרה, לא -אם יש במשלחת ילדים שהם במצב סוציו דוד ירימי:
 ובלבד שתהיה עבודה מסודרת. אין פרטים פה. זה בסדר. 1,500 -אכפת לי להגדיל להם ל

 
 ח שזה לא בסדר?אבל למה אתה מני  ניב ויזל:

 
 כי אני לא יודע.  דוד ירימי:

 
 אתה רוצה שמות של כל האלה?  ניב ויזל:

 
 אני רוצה לדעת שזה מכל המגזרים, מכל הקיבוצים, מושבים.  דוד ירימי:

 
 ירמי, ירמי זה מגמה. אני לא יודע מי אלה.  ניב ויזל:

 
עם בעיה אנחנו נעזור לו, זה מקובל, זה  אני מקבל את האמירה. כולנו מקבלים שאם יש מישהו ניב ויזל:

 נרשם ואני רוצה להתקדם ברשותך.
 

 4/7/17 -יציאה למשלחת מחול מיד חריף לפסטיבל בסנט פטרסבורג ב לאשר: הוחלט  
 

אפריקה בכפרים באוגנדה  אישור יציאה לסיור היכרות וחשיפה עם פרוייקטים של אינוביישן .8
, מתאריך  $ 04,10 -כ –ערן אוחנה ממונה קשרי חוץ במועצה  -לקידום קשרים עם מטה יהודה 

 )מענה לשאילתא יוסי משה(. 10.7.17עד  3.7.17
 

. 100 -עד ה 3.7 -מה $ 4,000 -חוץ במועצה המחיר כ-קשרי האוחנה ממונ ערן אני מבקש להוציא את  ניב ויזל:
בכנס הוועדים חשפנו את הנושא הזה של אפריקה והעזרה לטובת הדבר הזה. היה שם בהחלט 
אהדה עצומה לנושא הזה ולקחת את זה בשיא הרצינות כאשר אנו רוצים קצת לתרום כמועצה 

בת שזה נכון מדי פעם להסתכל גם על מעבר למה שאנחנו רואים ביומיום. הנהלת המועצה חוש
 דברים שמעבר ולא רק על המצב של כל אחד מאתנו. 

 
משמעית וגם אלה שיושבים פה וגם אחרים תרמו לזה הרבה -חד הבסמינר היית ההאמירה שהיית

כסף. מטרת המועצה היא לא  שהמועצה תוציא כסף לדבר הזה. המטרה שלנו כמועצה לרכז את 
הנושא הזה עבור מי שירצה בהתנדבות לעתיד אבל כדי שנוכל לקדם את זה התלבטתי אם להוציא 

רק שהוא אחראי על הנושא שילך ויראה מה זה  שלושה או אחד והחלטתי שמאוד חשוב שנוציא את
אנשי עסקים שנוסעים לתרומה לאוגנדה. זה  16 -אומר, האם זה רלבנטי. הנסיעה לאפריקה מלווה ב

 יכול להיות מקום אחר גם ובעקבות הכנס אישרו לנו ארבעה מקומות. 
 
 

וצים שהוא יראה האם החלטנו שנוציא רק אחד בגלל העלות הגבוהה. את ערן שזה תפקידו ואנחנו ר
זה באמת רלבנטי האם זה נכון איזה תרומות ומה אנחנו יכולים לתרום שם אם בכלל ואז להוציא 
את זה בצורה מסודרת לוועדים. הנושא הזה יהיה בהתנדבות וכדי להתחיל עם זה נוציא את ערן 
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תאים גם שיראה את זה. בנוסף עשינו עבודה לראות איזה מקום מתאים למטה יהודה שקצת י
לוועדים וכמה תושבים מאותו כפר באוגנדה היו בארץ לפני כחודש ורן נפגש איתם פה ומסתבר שיש 
להם קהילה יהודית קטנה שמאוד זקוקה לעזרה דווקא בכפר המסוים הזה שאליו רן נושא. חשבנו 

ך. אני רן יצא ואז נדווח לאן הדבר הזה ילעשבעקבות מה שהיה והכנס והסמינר יהיה נכון לאשר ש
 אז לא יהיה אבל זאת המטרה. מקווה שתהיה לזה המשכיות אבל אם לא יהיה

 
לשאילתא שלך למה אנחנו עושים את זה. תראו, אני אומר לכם בעיניי זה פשוט, אני לא משה ליוסי 

י חושב שזה זכות גדולה למועצה כמונו לשבת בסמינר וגם להיכנס לנושא, אבל אנחובה  חושב זאת
מעבר לדלת אמות של היומיום. זאת דעתי אם אתם חושבים שלא אז זה הסעיף. אני רואה דברים 

 מבקש לאשר את זה ומי שרוצה להתבטא בבקשה. כן יוסי, בבקשה.
 

אני גם חושב שהוא צריך לנסוע אבל זה לא תקין ולא נכון לעשות, אנחנו מכירים יציאה למשלחות   יוסי משה:
קשר רציף וזה בסדר גם כשאנחנו רק מגיעים למליאה שומעים אנחנו יודעים טוב מאוד שיש איתם 

על משלחת כזאת או אחרת שנוסעת אנחנו מכירים את זה אבל נסיעה למקום שאף פעם לא שמענו 
קבצים  9או   8עליו שלא הכרנו מן הראוי היה שאקבל את החומר כמו שידעתם לשלוח לנו במייל עם 

כאן ששון, הוא לא מסכים  בניין הזה, בוועדת מכרזים, יושהייתם מוסיפים עוד קצת חומר גם על הע
לדון בנושא אם לא קיבלו חברי הוועדה שבוע לפני את כל החומר הרלבנטי. לא קיבלנו שום 
אינפורמציה על הנסיעה הזאת, איזה מסלולים, איזה סיורים, מה מטרת הנסיעה, למה אוגנדה. לכן 

ר. באופן אישי אני מתנגד לנסיעה לפחות עד שאקבל ביקשתי לדחות את זה לאחר שאקבל את החומ
 את החומר.

 
בשונה ממה שאתה אומר, יכול להיות שהיה צריך להוציא נייר מפורט יותר אבל צד שני של זה   ניב ויזל:

שהמשלחת אי אפשר לנסוע לבד כי מחר בוקר מישהו רוצה לנסוע תסלח לי משה עם כל הכבוד, 
שיוצאת משלחת של אנשי עסקים עם מאבטחים באופן מאורגן ומסודר אין תאריך אחר, אז אם 

ביולי. לא עשינו משהו  3 -להתנגד אין בעיה תרימו בעד ונגד הו אלא יצא. זה בהמליאה פה רוצה 
בדיעבד. לא משהו אחרי. את הדבר הזה מסבירים במליאה בצורה הכי מכובדת. כולכם הייתם שם. 
מי שרוצה שיצביע נגד, מי שרוצה שיצביע בעד, כל החלטה שתתקבל מקובלת ותהיה בסדר וזה לא 

. מי שחושב שזה לא נכון שיצביע שזה לא נכון ומי שחושב שכן שיצביע שכן. אני דבר שיש עליו ויכוח
חושב שזה בדיוק לשמוע את הציבור. זה מה שהציבור אמר. זה מה ששמענו בסמינר באילת. זה היה 

משמעי. אעלה את זה להצבעה. אני לא אעביר את זה. היה לי ברור שיהיה מי שיגיד שזה -ממש חד
 יי עירך קודמים, אני מכיר את הטענה הזאת. לא ממש חשוב. ענ

 
יוסי, אני חושב שמי שראה את הסיכומים וזה לא כמו שאתה אומר שאף אחד לא יודע אף אחד לא   דוד אבו:

ראה אף אחד לא שמע. מי שראה, זה הוצג בסרטונים אי אפשר לעמוד כנגד זה ולא לעשות שום דבר. 
ואי אפשר להיות אדיש. זאת  ₪ 15,000מתי לעניין הזה זאת יוזמה מבורכת מאוד. אני אישית תר

יוזמה מאוד מאוד מבורכת ואני פונה אליכם להצביע בעד כי זה חשוב מאוד למ.א. מטה יהודה גם 
כדי שלא תעמוד כל הזמן באור שלילי אלא גם באור חיובי כלפי כל המדינה הזאת. אני מבקש 

 להתייחס לזה בהתאם. תודה.
 

לגמרי משלים את ידידי אבו דוד. אני חושב כמדינת ישראל בכל המובנים ראינו יהודה שעושה אני   דוד ירמי:
מפעל באמת מיוחד ובסופו של דבר מקבלת הכרה בינלאומית על מפעל  כזה. אין ספק שאנו חייבים 

 להיות שותפים לזה ואני מברך על כך.
 

קי אתה צודק.  ? או הזה חהוא אמר? לפרט בפעם הבאה. למה להעמיק את הוויכו מה בסך הכל  שאול נהרי:
 היום נצביע בעד כי זה קרה עכשיו להבא יפרטו וזהו.

 
זה ממש לא מה שהוא אמר. הוא אמר שהוא רוצה במליאה הבאה והוא במליאה הבאה יצביע נגד   ניב ויזל:

אמרת שאתה רוצה שנביא למליאה הבאה אז תקשיב, אני שומע בדיוק מה אומרים. זה מוקלט. 
 הסבר ואתה תתנגד. עכשיו אין לי בעיה עם זה. זה מה שאמרת זה מוקלט.

 
 לא אמרתי ככה. אמרתי שבמליאה הזאת אנחנו לא חותמת גומי.  יוסי משה:

  .אין בעיה, יוסי  ניב ויזל:
 

 70השקענו בזה ש הזמןתוכנית המתאר,  אני מסתכל מהצד וזה מצחיק אותי. דיברתם קודם על   :חמו עופר בן
 כבר רבע שעה מדברים. מהצד זה נראה לי לא מקצועי ואבסורד לגמרי.המשלחת שניות. השיחה על 

 
 
 
 
 
 

 . 40 –בעד  התקיימה הצבעה:  ניב ויזל:
 )אברהם ג'מו, יוסי משה(  2  -  נגד    

 
 בכפרים אפריקה אינוביישן של פרוייקטים עם וחשיפה היכרות לסיור יציאה לאשר: הוחלט

 4,100 -כ בעלות של במועצה חוץ קשרי ממונה אוחנה לערן יהודה מטה עם קשרים לקידום באוגנדה
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 .10.7.17 עד 3.7.17 מתאריך, דולר
 
 

 אישור שינוי מורשה חתימה בית ספר קסם: .9
 

שם 
 ביה"ס

לבטל מורשת  פרטי הבנק
 חתימה 

לאשר מורשת 
חתימה מזכירת 

 ביה"ס

זכות חתימה מנהלת בעלת 
 ביה"ס

ן -ח 11/510 קס"ם
64452 

ענת שרייבר ת.ז 
025229048 

ענבר כפיר ת.ז. 
034469023 

תמר שטרן ת.ז. 
022245955 

 הוחלט: לאשר.
   

 מצ"ב. – 2/2016אישור דו"ח רבעוני  .10
 .לאשר: הוחלט

 
 מצ"ב. – 3/2016אישור דו"ח רבעוני  .11

 .לאשר: הוחלט
 

 מצ"ב. – 4/2016אישור דו"ח רבעוני  .12
 .לאשר: הוחלט

 
 תבר"ים: .13
ועדכון  ערב טוב. יש לנו כמה סעיפים גם של תב"רים חדשים וגם של סגירת תב"רים עדכון תב"רים : משה אוחיון

יש לנו שינוי בתוך בית ספר  9התקציב השוטף. עדכון של סעיפים בתוך התקציב הרגיל. בסעיף 
 מישהו עזר למישהו אחר, מעדכנים את מורשה החתימה.

עדיין  2016כשאני מדגיש הדו"ח של  2016זה אישור על הדו"חות הרבעוניים של  12 -ו 11, 10סעיף    
יסתיים ויהיה מבוקר נביא אותו לאישור המליאה. הדו"חות האלה  בביקורת נביא אותו ברגע שהוא

 הם דו"חות רבעוניים והם כלולים בדוח השנתי שעדיין לא מבוקר.
 

, 6חדשים. זה עין נקובה, כביש  יש לנו תב"רים חדשים. כל הסעיפים החדשים זה תב"רים 13.1סעיף   
ואנחנו מגישים  200אנחנו נתבקשנו למצ'ינג של  ₪ 1,800,080משרד התחבורה נותן סכום יפה של 

 את זה לאישור. 
 

כלל לפי ההנחיות כל קבר שנקבע -בניית קברים יש לנו צורך בבתי העלמין לבנות עוד קברים. בדרך  
יום עד שהמשפחה תחליט אם היא רוצה  60שם מישהו צריך להניח הקברים מימין ומשמאל לפחות 

 לרכוש או לא לכן הצורך לחפור מאות קברים בכל בתי העלמין במועצה.
 
שפה. יש עגלות אשפה שמתכלות, נשברות. יש תוספת תושבים, שכונות חדשות עגלות א – 13.3סעיף    

 עגלות אשפה.  500,000ויש לנו תב"ר של 
 

 להסדרת הנחל במסילת ציון. ₪ 250,000רשות ניקוז ממנת  – 13.4סעיף 
לצור הדסה. צור הדסה היה לנו משרד  1,785,000משרד השיכון נתן לנו הקצאה של  – 13.5סעיף 
זה מיועד למרכז  ןמיליו 4.5 -זה ההשלמה ל ןמיליו 4.5ן מימון ישן חדש ישן מול חדש בערך השיכו

 חוגים ולבריכה. זה הגיע אלינו ואנו מביאים לקופה עוד כסף.
 

 13.5שואל לגבי תב"ר  שלומי מגנזי: 
 

 אתה לא חבר מליאה, אז אני מבקש. ניב ויזל:     
 

 בבנייה אנחנו צריכים להשלים את הבנייה וזה חלק מההטבה.מרכז חוגים. הוא   :משה אוחיון
 

תכנון כבישים בטל שחר, לפי חוק העזר החדש לפיתוח. אתה מוזמן לשאול אותי ואני  – 13.6סעיף 
 אתן לך בפרטי פרטים. 

 
ש ציג הוא יכול לבקנאתה לא יכול לבקש. יש לך נציג. אתה לא חבר מליאה. יש לך שלומי מגנזי,  ניב ויזל:

 בשמך. זה הכסף שהתקבל ממשרד השיכון.
 
 
 
 

 תכנון וביוב, תכנון אזורי של המועצה לביוב. – 13.7סעיף   משה אוחיון:
 

לגבי צור הדסה, בכל ישיבת מליאה יש כמה תב"רים בסכומים ענקיים זה יפה מאוד. איך זה הולך  חיים כהן:
האלה? המועצה מבקשת? או שמשרדי ממשלה נותנים לצור הדסה? כי הסכומים שהם  התב"רים

לעומת הסכומים שלנו. נכון שזה ישוב גדול אבל מה קורה עם שאר הישובים?  םמקבלים זה מיליוני
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 איך זה הולך?
 

זה מתחלק לכמה נושאים: יש נושא אחד שזה משרד החינוך כאשר יש צורך בבתי ספר ובגנים  :משה אוחיון
חדשים, אנחנו פונים למשרד החיוך ומראים להם את הצורך לפי מספר התלמידים. משרד החינוך 
נותן לנו הרשאות. סליחה. סליחה. עוד מעט שאלות. ]מדברים ביחד[ משרד החינוך נותן לנו 

בתי ספר, לבניית גנים. בהרשאות האלה אנחנו פותחים תב"רים. זה לגבי החינוך. הרשאות לבניית 
יש נושא אחר של משרד השיכון ומשרד השיכון כמו אם דיברנו על מרכז חוגים או על פיתוח של 

יום זה -מבנה ציבור אז גם שם משרד השיכון משתתף אז זה מקור אחר לתקציב. אם יש לנו מעונות
הדסה בקשה -מקום אנחנו מגישים ומקבלים. אתם תראו בהמשך, הגשנו בצור משרד הכלכלה. לכל

הדסה לבניית אולם ספורט אז יש לנו את הטוטו, -הפיס לצור-הפיס, הגשנו בקשה למפעל-למפעל
בקשות למפעל הפיס, בקשות למשרד התמ"ת, החינוך, התחבורה, תלוי באיזה נושאים. צור הדסה 

 סתם יש לנו יותר תב"רים ויותר בקשות למשרדי ממשלה.זה ישוב גדול שמתפתח אז מן ה
 

 הדסה או מ"א מטה יהודה ?-הדסה, הם באים על השם של צור-תקציבים שהולכים לצור  דובר:
 

 אני אסביר לך.  :משה אוחיון
 

מגרשים לכל מטה יהודה. לקחו את זה לצור הדסה ועשו אחד להר טוב  6למשל משרד הספורט נתן  דובר:
הדסה זה ע"ש -הדסה. אם זה התקציבים שמקבלים צור-איפה השאר. כל זה הולך לצור ולא יודע

 מטה יהודה?
 

כל  –אז אני אגיד לך, בנושא חינוך זה מסומן לצור הדסה בלבד. מה שאתה הזכרת, מגרשי ספורט  :משה אוחיון
ה איפה ידי מפעל הפיס והטוטו ושם יש שיקול דעת למועצ-שנה יש הקצאה של מגרשי ספורט על

לחלק אותה. היות וצור הדסה זה מקום מאוד גדול אז שם כן הקצו את המגרש של אולם הכדורסל. 
 בהמשך בהחלט כשנקבל עוד הקצאות אז בהחלט יש מקום להקצות גם למקומות אחרים.

 
 מגרשים 6אבל יש במשרד התרבות והספורט הגיע למטה יהודה    דובר:

 
 זה מהפיס. משה אוחיון: 

 
 ,  2מגרשים כשאנחנו ביקשנו אמרו לנו צור הדסה לקח  6זה משהו אחר. לא מהפיס. הגיע   דובר:

 
צור הדסה קיבל אולם. צרעה קיבלו אולם, נחושה אולם ועוד שני מגרשים פתוחים אמרנו בגפן  חיים כהן: 

 ותירוש. זה מה שאני זוכר שאושר במליאה האחרונה. המגזר קיבל את הנושא של שיקום ]מדברים
ביחד[ חבל שאתה לא מקשיב כי עניתי לך ולכן זה מגיע לכל המקומות האלה עפ"י החלטה מה 
שאומר כאן אוחיון, שבכל ישוב מתפתח שיש בארץ שמשרד השיכון בונה אותו הוא מביא תקציבים. 
הבעיה שהוא לא מביא את כל התקציבים. הוא מביא תקציב ואנחנו צריכים לעשות מצ'ינג ואנחנו 

 -על כל נושא. בסדר? אי אפשר לקחת מ טלכל מקום אפשרי כדי לקבל את המצ'ינג הזה כמעהולכים 
זה משרד השיכון נותן כסף לצור  לתושבים בשנה  שבאים צור הדסה וע 1,000תושבים או   10,000

 הדסה להעביר אותו לצורך העניין, לישוב אחר. אי אפשר. לא נקבל את הכסף בחיים.
 

ה ועין רפה קיבלו סכומי כסף שלא קיבלו מאז סכומי המדינה בחושב שעין נקורגע, רגע, אבל אני 
בדיוק בשנה האחרונה אז אתה לא יכול להגיד שאלה כן מקבלים ואלה לא מקבלים. אתה ואני 
שנינו יודעים שזה סכומי כסף מטורפים. גם אצלם זה לא מהמעוצה. זה ממשרד השיכון. אני הרגע 

אני אהיה בסעיף של המים, אתה תגיד אותו דבר. אני אומר זה תקציבי סיימתי להסביר. אחרי זה 
 מדינה שעוברים דרך מועצה. היום המדינה לא מעבירה שקל אחד ואולי זה בעיה. היא לא מעבירה. 

יושבים פה על הביוב, יושבים פה על כל דבר אפשרי. היא מעבירה רק דרך המועצה. יש מקומות בלי 
מצ'ינג, תלוי בכל דבר וזה ההסבר. אי אפשר לבוא כל הזמן ולהגיד צור מצ'ינג ויש מקומות עם 

תושבים שכיום ולא משנה הדעה פה של כל אחד וגם  10,000הדסה צור הדסה. עם כל הכבוד, יש שם 
בעתיד, היא חלק ממטה יהודה. חלק בלתי נפרד. אין מה לעשות. אי אפשר כל הזמן לחזור על 

 אנחנו חיים ואיפה אנחנו נמציאם וצריך לדאוג לכל התושבים במועצה.איפה  םהטיעון. כולנו יודעי
 

להתייחס לכל מושב לגופו. אי אפשר לבוא .. ]מדברים  ךאין בעיה אני לא נגד זה אבל אני אומר שצרי דובר:
 ביחד[

 
 
 
 
 
 

קום אני אבל הרגע אמרתי לך שיש הקצאה משיכון שכונות שזה בדיוק לכיוון הזה הולך ואת השי חיים כהן:
הדסה. זה הולך למגזר הזה. לכל מקום יש את המגזר שמתאים לו. אז -בטח לא יכול להביא לצור

אתה צריך להבין, אנחנו רק צינור פה, שיכולים לקחת את זה מכל מיני מקומות וגם לזה נדאג. כל 
 אחד ממקור אחר.

 
ו שומעים פה הגיע, מפה הגיע הדסה וכל הישובים האלה שמקבלים את התב"רים ואנחנ-מעלים צור דובר:
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משם, אני שואל ואמרתי את זה האם אותם תושבים בצור הדסה ובמקומות אחרים שאנחנו כל 
הזמן רואים אותם רשומים בתב"רים וזה עובר דרך הרשות וזה מגיע אלינו. יש השתתפות שלה 

ים את זה. האם רשות יש פה ושם כולם יודעים את זה. אין מה להסתיר את הדבר הזה כולנו יודע
אותם תושבים הם סוג א' ואנחנו סוג ב'? זאת השאלה שלי והעליתי את מאתיים אלף פעם. אני 
מציע לכל החברים כאן, אמרתי את זה צריך לבחור צוות וועדה שתצא לכלל הישובים של מטה 

לאותו יהודה. ישוב ישוב שיעשו סיור שם, ימלאו דו"חות ויגישו אותם. יש ישובים שקשה להיכנס 
ישוב זה משהו קטסטרופה צריך להיכנס לבדוק את הוועדה את המסקנות שלה, ולפי זה המועצה גם 
פה בנוכחות כל החברים שיושבים פה שיביעו את המסקנות שלהם ויצביעו בעד אותם ישובים 

 ןמקופחים מאז קום המדינה. באנו ועשינו משהו בקדנציה הראשונה שחברנו משה דון את המיליו
 .מאתיים. קדנציה  שנייה ןמאתיים שהוא נתן לפולישוק. עשינו מה שעשינו במיליו

 
 מאיפה הבאת עוד מאתיים? קיבלת יותר.   חיים כהן:

 ]מדברים ביחד[
שקל אני יכול  ןשקל בקדנציה השנייה סליחה, אני שואל עם החצי מיליו ןהיום נותנים לך חצי מיליו עמאד:

ללכת לשדרג את המדרכה, לעשות מגרש משחקים הכי קטן לאותם תושבים? מה אני יכול לעשות 
לשדרוג הכבישים. אני אומר  10%עם זה? או לשדרג את הכבישים שאני לא יכול לשדרג שזה לא 

 ישובים, עשרה 13ישובים,  12בסיור שעשו אותו צוות שיעשה בישובים יקבל את המסקנות יש 
ישובים שהם מקופחים, פשוט לקבל החלטה ולשדרג את אותם כבישים או ביובים או תעלות ניקוז 

 שהתושבים סובלים שנים על גבי שנים ואף אחד לא, פשוט לסייע לאותם תושבים.
 

, לא משנה מאיפה. אבל אתם מקבלים. אנחנו לא קיבלנו ן, חצי מיליוןהזמן מיליו כלאנחנו שומעים 
 שום דבר.

 
אני רוצה לשאול האם מישהו פעם עשה בדיקה בהשקעות של המועצה פר נפש כמה קיבלו ובכמה  :כהן זראלע

 מושבים.
 

תושבים. אם נחלק את זה לכל ישוב  8,500הדסה מונה -הדסה. צור-אני לא בא לסנגר על צור תומר טיירו: 
 בים. אז תסתכלו על זה בצורה כזאת.ישו 17בממוצע זה כמו 

 ]מדברים ביחד[
 אלף.  5.5-6החישוב שלך לא נכון. המגזר הערבי זה  ניב ויזל:

 
מעניין לראות, באמת להשוות את זה פר נפש באמת ואז לראות את הנותנים של זה אבל השאלה  תומר טיירו:

כמו שאני מבין לוקחים כסף שהוא ישן שהוא מעורב במשהו, כבר ייעדו  – 13.5בסעיף  –שלי אחרת 
לייעד אותו לדברים חדשים שהם לא קיימי בעצם כמו בריכה. הגיע הזמן אבל אותו למשהו ורוצים 

 היא לא קיימת. השאלה שלי, איך לוקחים כסף שהוא קיים למשהו שהוא לא קיים. 
 

אז לא הבנת לחלוטין. אסביר לך, משרד השיכון ומנהל מקרקעי ישראל יש להם מושג שנקרא "חדש  משה אוחיון:
ישן". תבוא אלי אני אתן לך. חלק מהכספים שמשרד השיכון נותן אז הוא נותן להתחדשות ולפיתוח 

 יח"ד אז משרד השיכון נתן לשפר או 1,100הדסה -הדסה. עכשיו, היות ובנו בצור-בתוך הישוב בצור
הדסה. בכסף -. משרד השיכון נותן למועצה ומסומן לטובת צור1,785,000לבנות מבנים חדשים עוד 

הזה אנחנו מייעדים אותו למרכז חוגים, להשלים אותו. להשלים. התחלנו את מרכז החוגים ואנחנו 
צריכים להשלים. התחילו לעשות מרכז חוגים ורוצים להשלים אותו ולהתקדם איתו אז ישבנו גם 

ם מר מגנזי ועם החברה הכלכלית כדי להגביר משאבים ולהתקדם במרכז החוגים אז זה כסף של ע
 מרכז השיכון שנותן לנו עוד כסף עבור מרכז החוגים.

 
 כמו שאני מבין נכון זה לא עוד כסף. זה כסף קיים שרוצים להעביר אותו.  דובר:

 
 4.5 -קל. הקצה לנו. נתן לנו בעבר חלק וזה השלמה לש ןמיליו 4.5משרד השיכון נתן לנו בסך הכל  משה אוחיון:

 שקל נוספים. ןמיליו
 

ולמה לא להשאיר את הכסף הזה שמה ושיקצו לנו כסף לטובת הדברים החדשים? להשאיר את  דובר:
 הכסף לטובת הדבר הישן.

 
 אתה רוצה להסביר להם על התקנה? רמי,  משה אוחיון:

 
 ןמיליו 50את התסכול של כולנו אבל בסוף צריך להסתכל על העובדות. קודם כל, אני יכול להבין  :רם בראל

 .הדסה בלבד-שקל לצור
 ]מדברים ביחד[

. מדינת ישראל לדעתי, וזה בכלל לא קשור למועצה, זה קשור ןמיליו 49.5המועצה היא צינור של  דובר:
אנשים הם צריכים למדיניות, יש לה אינטרס ליצור יח"ד חדשות וכדי לתת איכות חיים נורמלית ל

ספר וכו' וזה הגיוני. נכון שהתחושה של חלק -ילדים, פארקים, מערכות ביוב, בתי-לספק להם גני
גדול מאתנו ובוודאי של ... זרימה הרבה יותר מצומצמת של כספים ליחידות קיימות מאשר לבנייה 

 50העובדות. מתוך חדשה כי זה גם לא משתלב עם מדניות הממשלה... אז בואו נסתכל קודם כל על 
הדסה מקבל יותר מישובים -שקל בקופת המועצה ולכן ... שצור ןטכנית, להשאיר חצי מיליו ןמיליו

ומהכפרים הערביים... זה נתון ששווה לבדוק אותו ואני מציע לא להתבלבל עם התב"רים ולכן אני 
הוא שהתפקיד של  חושב שצריך לשים את הדבר הזה בצד ולחזור למסלול המרכזי. המסלול המרכזי



 11עמוד  21/6/17פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 

 

המועצה האזורית שהכספים שמגיעים ממקורות והם ... לישובים מסוימים בגלל מדיניות ממשלתית 
אוהבים יותר, אוהבים פחות הולכים לישובים האלה. כמובן צריכים לעשות טבלאות צדק ולדון 

ים, להקים ועדה מיוחדת שתיתן הגברה לישובים חלש –בנושא הזה. מה שאתה הזכרת, חיים 
קטנים עם אחוזי ארנונה. זה דיון רציני ... מהתקציב השוטף ולא... אני מזכיר לך, זה תב"רים. 
אנחנו דיברנו שהוועדה תהיה על תקציב שוטף שיאפשרו להם לקיים את מערכות החינוך והשמירה 

ד וכו' ולכן אני מבקש לשים את הדבר הזה בצד. זה ימשיך לקרות. כל זמן שימשיכו להיכנס יח"
רמת  החדשות משרד השיכון ומשרדי הממשלה יצטרכו להזרים את הכספים כדי לאפשר לאוכלוסיי

 חיים נורמלית. זה יקרה כל מליאה.
 

 .לא היית עונה לי בצורה שאתה עונה לי, אני אומר. כשאני אמרתי להקים צוות חיים כהן:
 ]מדברים ביחד[

קודם כל אנחנו לדעת שכולם יד אחת אנחנו משרתים את מטה יהודה. אנחנו צריכים לדאוג להם  חיים כהן:
הדסה ועין נקובה -כמו שאנחנו דואגים.. אין הבדל ממה שיוסי רוצה לראות פה כמו שרשום בצור

 הדסה גם שיבקש לדברים האלה.. -גם ... מי שמבקש לצור
 

א אמרתי לבדוק את מושב ... אמרתי לעשות סיבוב בכלל כשאני אמרתי להקים צוות, אני ל חיים כהן:
המושבים של מטה יהודה. לא בישוב שלי בלבד ואותה ועדה תחליט ותיתן את המסקנות שלה 

שקל? יכול להיות שלישובים האלה אנחנו נעלה  ןולפי זה המועצה ישבו ויחליטו. חילקנו מיליו
שאותם מושבים ייראו כמו שצריך ולאחר  מנת ליישר קו-את זה ננסה להשיג איזשהו תקציב על

 מכן כל מה שיתקבל...
 ]מדברים ביחד[

מנת שאותם -אבל אי אפשר שלא לתת ולא ליישר קו פעם אחת. צריך למצוא איזשהו תקציב על 
ישובים יראו כמו שצריך להיראות. מהתקציב שלהם הם ינסו לשמור וכל שנה וכל שנתיים לאט 

 שקל א' 220לאט אם יש תקציב של 
 

שקל המועצה באמצעות המליאה כן עשתה משהו. הגדילו את התקציב  220,000 -קודם כל לגבי ה משה אוחיון:
 שקל. 300,000כלומר התקציב המינימאלי הוא  300 -ל 220 -מ

 
 אני רק יכול לשמור על הקיים אבל אם אין לי את הקיים אז על מה אני אשמור? 300 -עם ה חיים כהן:

 
חברים, אני מבקש להפסיק את הדיון. יש הבדל בין תקציב שוטף לבין תב"רים והנקודה פה, אני  ניב ויזל:

מבין, חיים, אני לא נגד מה שאתה אומר אבל תקשיבו, יש פה משהו קצת לא ברור אנחנו נוהגים 
להתבלבל מתקציב שוטף לבין תב"רים ואיך תב"רים מגיעים ואיך תבר"ים לא מגיעים, אני לא 

הדסה -הדסה אני יכול לתת פה עכשיו נאום של שעה ושלומי יודע את זה. צור-בר על צוררוצה לד
ומשו אלף תושבים גם את זה כולם יודעים ויש עוד הרבה מה להגיד בנושא הזה  20 -בסוף תגיע ל

אני מבקש בואו נאשר את התב"רים נעבור הלאה לסעיפים כי אני רואה שאנשים פה כבר, ויש גם 
הדסה לצורך -קשר בין למשל, נושא הביוב. המדינה החליטה כבר את ההבדל בין צוררמדאן. אין 

העניין לבין זנוח לבין נקובה. המדינה כבר החליטה, היא החליטה למי נותנים, תקשיב, ולמי לא. 
 תן לי לסיים! לפי סוציו מסוים. אתה לא יכול לפתוח פה במליאה את כל הנושא הזה. 

 
ם בביוב וכמה הוא משלם וכמה המועצה משלמת וכמה המדינה. תן לי אנחנו יודעים מה עושי

שנייה לסיים. אני מקבל ואני חושב שחיים צודק שצריך להתעסק בזה. צריך דחוף צוות שיעשה 
את זה. זה לא פשוט. יכול להיות שההנהלה והצוות מוועדה מקומית לא יודע, אני אחשוב על זה 

כי צריך להביא את זה  םמה הדעה שלנו, מה אנחנו מחליטי גם עם חיים, נראה איך לעשות נגיד
לאישור מליאה בכל מקרה אז אני מבקש, הבנתי, קיבלתי, זה רשום ,זה מוקלט אז בואו נקבל, 

 אני לא נגד מה שנאמר פה, אנחנו יכולים לדבר על זה גם עוד שעתיים אז בואו נתקדם, בבקשה. 
 

 .לגבי הסעיף הזה ששאלתי טיירו:
 

תראה, זה מורכב ואני לא מציע שנפתח על זה דיון. אני מציע שנאשר אותו אחרי זה תלך תלמד  יזל:ניב ו
את הנושא מול המועצה, תרצו במליאה הבאה לשנות את זה, נשנה את זה אבל אי אפשר כל פעם 

הדסה כי אז הם צודקים זה הרגשה פה כל הזמן שמדברים על אותו דבר -להתחיל לפתוח צור
 ואני אומר לכולכם פה, כולנו רוצים כמו שאמר עימאד את הטוב לכולם.  ואני חושב

 
 
 
 
 

אי אפשר כל הזמן, אתם פה נציגי המועצה. אתם לא רק נציגי הישובים ואני חושב שאתם 
מאוד חשובים שמאוד חשוב לי לשמוע את  םצריכים להיות קצת מעבר לזה. יש לנו שני סעיפי

 דעתם ואנחנו לא מגיעים אליהם.
 

עד הסוף זה עוד פעם, כספים שמגיעים לנו מהממשלה. אין לנו פה  13.8לכל הסעיפים הבאים  משה אוחיון:
 53,000הפיס -בכלל קרנות רשות, שימו לב. בתב"ר הראשון במעון נחושה, יש לנו תוספת ממפעל

ם. שקלי 62,000הדסה של -כך יש לנו תוספת במעון יום צור-שקלים ובזה אנחנו מעדכנים. אחר
הדסה -שקלים. בצור 200,000הדסה הסדרת כביש יש לנו תוספת ממשרד הבינוי של -בתב"ר צור
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 שקלים. 450,000ביוב יש לנו תוספת של משרד הבינוי שנותנים לנו עוד -עוד פעם שדרוג קו
 

הדסה. זה אולם הספורט -אולם ספורט חדש עוד פעם בצור – 13.16אנחנו נגיע לסעיף חדש  
זה אישור דו"חות  15זה סגירת תבר"ים שהושלמו. בסעיף  14כך יש לנו -. אחרשדיברנו עליו

 -אישור היטלי מיסים לוועדים ואנחנו ב 16 -כך יש לנו ב-לוועדים שהגישו אחר 2016 -כספיים ל
ועוברים לתקציב השוטף. התקציב השוטף זה התאמות בתוך התקציב מסעיף לסעיף. אם  17

ם לו התאמות. התאמות בשכר, התאמות בספריה במלגות, עובד פרש באמצע אנחנו עושי
 התאמות שוטפות שאנחנו עושים אותן כל הזמן. 

 

 שלב ב' 6עין נקובה כביש  13.1
   

 

 תקציב מקור מימון
  

 

 1,880,826 משרד התחבורה
  

 

 208,981 קרנות הרשות
  

 

 2,089,807 סה"כ
  

 

 
 לאשר: הוחלט

 

 בניית קברים 13.2   
   

 

 תקציב מקור מימון
  

 

 212,000 קרנות הרשות
  

 

 212,000 סה"כ
  

 

 
 לאשר: הוחלט

 

 עגלות אשפה 13.3   
   

 

 תקציב מקור מימון
  

 

 500,000 קרנות הרשות
  

 

 500,000 סה"כ
  

 

 
 לאשר: הוחלט

 

 מסילת ציון-הסדרת נחל מאיר 13.4   
   

 

 תקציב מקור מימון
  

 

 250,000 רשות ניקוז
  

 

 250,000 סה"כ
  

 

 
 לאשר: הוחלט

 

 פיתוח תשתיות ישן מול חדש-צור הדסה 13.5   
   

 

 תקציב מקור מימון
  

 

 1,785,675 משרד הבינוי והשיכון
  

 

 1,785,675 סה"כ
  

 

 
 לאשר: הוחלט

 

 תכנון כבישים-טל שחר 13.6   
   

 

 תקציב מקור מימון
  

 

 500,000 קרנות הרשות
  

 

 500,000 סה"כ
  

 

 
 לאשר: הוחלט

 

 תכנון ביוב 13.7   
   

 

 תקציב מקור מימון
  

 

 500,000 קרנות הרשות )ביוב(
  

 

 500,000 סה"כ
  

 
 
 

 
 לאשר: הוחלט

 
 עדכון תב"רים
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 מעון יום נחושה -4035תב"ר  13.8
   

 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 

 353,481 53,921 299,560 מפעל הפיס

 

 2,700,000 משרד התעשיה והמסחר
 

2,700,000 

 

 300,000 קרנות הרשות
 

300,000 

 

 3,353,481 53,921 3,299,560 סה"כ

 

 
 לאשר: הוחלט

 

 מעון יום צור הדסה -4036תב"ר  13.9   
   

 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 

 362,468 62,908 299,560 מפעל הפיס

 

 2,700,000 משרד התעשיה והמסחר
 

2,700,000 

 

 400,000 103,000- 503,000 קרנות הרשות

 

 3,462,468 40,092- 3,502,560 סה"כ

 

 
 לאשר: הוחלט

 

 צור הדסה הסדרת כביש-4145תב"ר  13.10   
   

 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 

 4,702,500 202,500 4,500,000 משרד הבינוי והשיכון

 

 4,702,500 202,500 4,500,000 סה"כ

 

 
 לאשר: הוחלט

 

   
13.11 

צור הדסה שדרוג קו ביוב אזורי -4152תב"ר 
 למטש

   

 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 

 10,450,000 450,000 10,000,000 משרד הבינוי והשיכון

 

 10,450,000 450,000 10,000,000 סה"כ

 

 
 לאשר: הוחלט

 

 פארק מרכזי שלב א צור הדסה  -3956תב"ר  13.12   
   

 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 

 24,870,450 576,450 24,294,000 משרד הבינוי והשיכון

 

 24,870,450 576,450 24,294,000 סה"כ

     

 

לפארק מרכזי שלב א+ב צור  עדכון שם התב"ר
 הדסה

   

 

 
 לאשר: הוחלט

 

   
13.13 

תכנון מערכת -צור הדסה נתיב הל"ה-4153תב"ר 
 ביוב ראשית

   

 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 

 2,612,500 112,500 2,500,000 משרד הבינוי והשיכון

 

 2,612,500 112,500 2,500,000 סה"כ

 

 
 לאשר: הוחלט

 

   

13.14 

 
 

צור הדסה שדרוג תחנות שאיבה   -4137תב"ר 
 לביוב

   

 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 

 1,222,650 52,650 1,170,000 משרד הבינוי והשיכון

 

 1,222,650 52,650 1,170,000 סה"כ

 

 
לאשר: הוחלט  

 
 צור הדסה שלוחת מתנס-4029תב"ר  13.15   
   



 14עמוד  21/6/17פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 

 

 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 

 4,424,763 177,051 4,247,712 משרד הבינוי והשיכון

 

 4,424,763 177,051 4,247,712 סה"כ
 

 

 

 
 לאשר: הוחלט

 

 צור הדסה אולם ספורט -4272תב"ר  13.16   
   

 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 

 4,661,000 839,000- 5,500,000 מפעל הפיס

 

 0 3,200,000- 3,200,000 טוטו

 

 4,661,000 4,039,000- 5,500,000 סה"כ
 

 לאשר: הוחלט
 

 :2017תבר"ים לסגירה בשנת  .14

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

 הסתיים תב"ר 0 30,000 30,000 30,000 נגישות אקוסטית-בי"ס עין ראפה 4127

 תב"ר הסתיים 0 30,000 30,000 30,000 נגישות אקוסטית-בי"ס עין נקובה 4128

 תב"ר הסתיים 0 30,000 30,000 30,000 נגישות אקוסטית-צובה גן נרקיס 4136

 תב"ר הסתיים 0 200,000 200,000 200,000 עין הרים שיפוצים במוסדות חינוך 4103

 תב"ר הסתיים 0 264,000 264,000 264,000 אלון שיפוצים במוסדות חינוך 4105

 תב"ר הסתיים 0 85,627 85,627 88,196 תיכון צומח צ.הדסה ציוד וריהוט 4176

    642,196 639,627 639,627 0   
 

 לאשר: הוחלט
 

 אישור דוחות כספיים לועדים המקומיים בישובי המועצה: .15
 

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

 המבוקרת

עודף 
גרעון 

 מצטבר
  - 128  - 34 310 276 מידד הלוי ושות' 31.12.2015 עגור 2015לשנת 
 23 23 372 395 אורן דניאלי 31.12.2016 לוזית  2016לשנת 
 70 4 1473 1477 יעקב זיו 31.12.2016 צובה 2016לשנת 
 1748 196 11386 11582 רוא"ח ירון שמיר  31.12.2016 צור הדסה 2016לשנת 
 0 0 3185 3185 אלי בירנבוים  31.12.2016 רמת רחל 2016לשנת 
 23 23 372 395 אורן דניאלי 31.12.2016 לוזית  2016לשנת 

 לאשר: הוחלט
 

 :2017אישור היטל מיסים לועדים המקומיים לשנת  .16
    

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

 14.95  ₪ 685,000 אשתאול 1

 16.79  ₪ 347,000 נחם 2

 10.27  ₪ 639,000 ביתר מבוא 3
 

 לאשר: הוחלט
 

 

 עדכוני תקציב .17

 עדכון תקציב שכר
         הוצאות   
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף   
 58 15 43 תוכנית הפרדה-עבודות קבלניות 1712301/752   
 325 5- 330 א.ערים לאיכות הסביבה 1769000/985   
 776 10- 786 משכורות איכות הסביבה  1746000/110   
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 1,041 116 925 וטרינר -משכורות  1714100/110
 925 94 831 אגף אסטרטגי -שכר  1618000/110   
 1,158 210- 1,368 נהגי אשפה  -משכורות  1712310/110   
 4,283 0 4,283 סה"כ הוצאות     
   

    

  
    

 עדכון תקציב שכר סיפריה ניידת 
         הוצאות   
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף   
 241 119 122 סיפריה ניידת -שכר 1823100/110   
 1,481 85- 1,566 מילגות סטודנטים  1832400/850   
 623 34- 657 רזרבה פעולות תרבות 1829999/999   
 2,345 0 2,345 סה"כ הוצאות     
           

 עדכון תקציב נוער 
         הוצאות   
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף   
 8 88- 96 שכ"ד -מדריכי נוער  1828202/410   
 0 25- 25 ציוד-דירת מדריכי נוער 1828202/930   
 844 58 786 נוער שכר  1828300/110   
 20 20 0 נוער -השתתפות לישובים  1828202/411   
 20 10 10 שונות-עבודות קבלניות נוער 1828300/751   
 1,003 55 948 עהשתת' ישובים ענקים  1828200/810   
 593 30- 623 רזרבה פעולות תרבות 1829999/999   
 2,488 0 2,488 סה"כ הוצאות     
    

 לאשר: הוחלט
 

אישור לבקשת הרשאה לשימוש במערכות משרד החינוך למזל קסטיאל רכזת ועדות השמה ת"ז  .18
 לשיבוץ סייעות רפואיות מטעם הרשות.  022171953

 לאשר: הוחלט
 

החלטת עדכון שכר מ"מ ראש המועצה בהתאם להחלטות משרד הפנים ובכפוף לאישור היועמ"ש  .19
 וגזבר המועצה.

המועצה ובעצם אני -המועצה מזה כשנה וחצי, כממלא מקום ראש-כידוע לכם אני משמש כסגן ראש ניב ויזל: 
מקבל משכורת כמו סגן. שר הפנים אישר לי העלאת שכר בכפוף להחלטת מליאה וזה מתוקצב. זה 
צריך לקבל אישור מהגזבר ומהיועמ"ש של המועצה. שר הפנים חתום על זה וזה תהליך שאני צריך 

תו. ברור לגמרי שאם מחר לצורך העניין, משה דדון, עובר שימוע ומושעה ומקבל שכר, זה לעבור או
צריך לבוא עוד פעם למליאה להחלטה נוספת ולכן זה עולה פה. התלבטתי אם להעלות או לא 

 להעלות את זה אבל אני מחויב לעשות את זה ולכן העליתי את זה. 
   

 : לאשר.הוחלט
 
 
 
 
 
 
 

 ארנונה ע"י משרד הפנים. מבצע גביית חובות .20
 הנחה מתן על להחליט רשאית מקומית רשות לפיו, בארנונה ההנחה לתקנות תיקון פורסם לאחרונה משה אוחיון: 

. וריבית הצמדה הפרשי כולל, 31.12.14 ליום עד שהצטברו הארנונה חובות בגין, פעמית חד, מיוחדת
 למי 45% של ובהפחתה; במזומן החוב את שיפרע למי הצטבר החוב מגובה 50% של בהפחתה מדובר
 ההנחה מתן. ק"בהו תשלומים 24 עד או בשיקים תשלומים 12 עד-בתשלומים החוב את שיפרע
 .התשלומים את לפרוע ובהתחייבות 2016-ו 2015 לשנים החובות כלל בתשלום מותנה

 
אנחנו רוצים להיכנס למבצע חובות ארנונה של המועצה. זה קורה הרבה פעמים שנה וחצי לפני 
בחירות. זה לא פעם ראשונה שזה קורה. שר הפנים מאשר לכל מי שבשנתיים האחרונות שילם 

. כל מי ששילם 2015מחובות הארנונה עד  50%במלואו את הארנונה כמו שצריך, אפשר למחוק לו 
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. אנחנו לא מחויבים להיכנס 50% -אפשר למחוק לו אחורה ב 2016 -וב 2015 -דין באת הארנונה כ
למבצע הזה, אנחנו צריכים שהמליאה תאשר להיכנס למבצע. יש לנושא זה כל מיני אספקטים אפשר 
להגיד מצד אחד, למה לתת פרס למי שכל השנים לא שילם וזה בהחלט אמירה. אפשר להגיד שאנחנו 

פעמית. המבצע הזה -נו לעזור ולממש למי שחייב ארנונה יש לו הזדמנות חדשזאת הזדמנות של
זאת אומרת, שאם אנחנו מחליטים היום שאנחנו נכנסים למבצע,  10/2017המדינה קבעה אותו עד 

מחר בבוקר המועצה צריכה להתחיל אותו. אנחנו צריכים להסביר בצורה ברורה שאנחנו מתכוונים 
אחר המבצע בכל הכח את נושא חובות הארנונה. יש שאלה כמה נצליח לאכוף את הנושא הזה גם ל

לגבות בעקבות המבצע ואין לזה מדד מדויק, חלק אומרים שזה מיליון, מיליון וחצי כמו פעם 
שעברה. הוותיקים פה יגידו מיליון וחצי ויש כאלו שיגידו שאפשר לגבות הרבה יותר כסף. זה 

וגם למי שרוצה להסדיר את התשלום יוכל לבוא לשלם את הזדמנות של המועצה לגבות את הכסף 
אם ועד מקומי משלם את הארנונה והוא  –אחורה. דבר נוסף  50%השנתיים האחרונות ואז לשלם 

רוצה להמשיך לשלם, הוא צריך פרוטוקול ואישור של הוועד המקומי של מיסי ועד מקומי שרוצה 
 להיכנס לזה חייב פרוטוקול ואישור לזה.  

 
 
ושב פה גם רועי עוה"ד של המועצה וגם הגזבר. ניהלנו על זה דיון ארוך בהנהלת המועצה והיא י

 ממליצה לאשר את המבצע ואני מבקש מהמליאה. מי שרוצה להגיד משהו בברכה.
 

רמת רזיאל.  אצלי הנושא של הארנונה לפחות שנתיים אני לא מבין למה צריך לצאת במבצע.  אמיר אלעמי:    
ארנונה צריך לגבות באופן שוטף במקום להגיע למצב שבו נוצרים חובות על גבי חובות ואז לצאת 

תקציב יותר מפעם אחת שהם צריכים לאכוף. לא -במבצע ולקבל חלק מזה. דיברנו על זה בוועדת
יותר ממה שיש  20% -ת למבצעים. בזמנו נתת לנו סריקה על זה שהנכסים ... לפחות בצריך לחכו

 לכם כרגע. ... 
 

 רגע, לפני זה, דני, יו"ר ועדת כספים. באת בשביל זה. אבל לא שומעים. ניב ויזל:     
 

דבר שהועלה להצעה ונדון היה נושא , לעומת הסדרה של גובה הגבייה הדברים שאמיר דיבר עליהם ן:דני טרג
הפיגורים של הרבה שנים לאחור ולא בשנתיים האחרונות ולאחר שדנו בזה המועצה הייתה 
במשברון. בזמן האחרון גם משה וגם אני חוזרים לעניין. אנחנו מביאים את הנושא הזה המדידות 

ספים שאנחנו נגייס לטובת מחדש מצד אחד וגם הנושא של האכיפה והגבייה גם בידי משרדי עו"ד נו
הנושא הזה. הנהלת המועצה, גם אני וגם משה נסכים בנושא הזה והדברים האלה קורים ויקרו. עד 

אבל  90%כמה נגיע זה באמת בעיה. אחוזי גביה נמוכים לפחות לטעמי ואני יודע שגם לטעמך. זה 
הזה אנחנו צריכים להסתכל  זה בגבייה המרוכזת כיסינו את העניין 90% -דיברנו על זה ואמרנו שה

 –המדידות והגבייה הנכונה. ומצד שני  –על הדברים נכוחה. כמו שאמרנו, שני היבטים: היבט אחד 
אי התשלומים שלזה אנחנו פה מתייחסים ועליהם אנו צריכים לפעול במלוא המרץ. אחת הדרכים 

 דה ומהקנסות.מהריבית ומההצמ 50%זה כולל  50% -זה אותו צו מיסים. קחו בחשבון ש
 

 שאלתי את משה בעבר, אם גובים מעיריית ירושלים ...  :כהן אלעזר
 

עיריית ירושלים משתמשת רק בכסלון כלומר, בהולכה של הכסלון. על זה אנו כן שולחים להם  משה אוחיון:    
שמש. אנחנו כן שולחים לעיריית -חשבון וגם גובים מהם על ההולכה. המתקן, המת"ש הוא בבית

 סטון בכסלון שהוא שלנו.זגוש ושל טל-ושלים לחיוב על ההולכה של השפכים של אבויר
 
אני רוצה רגע ברשותכם לחזור למה אמר דני ואנחנו בסוף צריכים לקבל פה החלטה. קודם כל  ניב ויזל: 

שיהיה ברור, המבצע הוא לא של מטה יהודה אלא ארצי ויש לנו אפשרות להיכנס אליו או לא 
המצאנו את המבצע הזה. הרבה מועצות נכנסו לזה. יש כאלה שלא נכנסו לזה ואנחנו  להיכנס. לא

בהנהלה ניהלנו פה דיון. תבינו, אם אנחנו דוחים, לא יישאר זמן לגבות למבצע. המבצע נגמר 
באוקטובר השנה. אם אנו רוצים להתחיל בזה, אנו צריכים לקבל החלטה. אני חושב שכולנו פה 

אם יש שאלה למבצע עצמו אשמח לענות, אם לא, אני חושב שכדאי לאשר את מבינים את הנושא. 
זה. למרות שיש פה לפעמים הרגשה שאנחנו מעודדים את אלה שלא משלמים וכל מיני דברים כאלה, 
אני חושב שאנחנו כמועצה אזורית מטה יהודה חייבים להיכנס למבצע הזה ואני רוצה להקריא את 

 נוסח ההחלטה. 
 
 
 

 2014עד  2012 0ואז החוב מ 2016 -ו 2015אני מבין שהמבצע הוא למי ששילם לשנת  ה:יוסי מש
 

 2014לא לא לא גם אחורה עד   ניב ויזל:
 

 האם נכנס למבצע ? 2014אני עכשיו משלם עד  יבוא מישהו ויגיד 2014אם לא שילמו עד  יוסי משה:
 

 כן אפשרי. ניב ויזל:
 

הפנים שייתן לנו אפשרות כזאת, היום כשזה הגיע אלינו מתחילים -למשרדביקשנו שנגיד מכתב  עמאד:
 להתווכח יותר מרבע שעה?
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אני חושב שדווקא זה דיון ראוי וזה בסדר גמור. אמיר, אני ואתה דיברנו אל זה ואני חושב שגם עם  ניב ויזל:     
אנחנו צריכים ללכת אחרי דני. אני רוצה להגיד למועצה שאני מקבל את הערה של אמיר. אני חושב ש

המבצע הזה ולהגיד כמליאה, שאנחנו אחרי המבצע הזה אוכפים בכל הכח. יש לנו הזדמנות, כל מי 
שרוצה לשלם יש לו עכשיו את השלושה חודשים האלה, אחרי זה אנחנו ניכנס לאכיפה הרבה יותר 

עשות שינויים גם בגבייה צמודה. אנחנו נצטרך לעשות, אני לא רוצה להגיד יותר מזה, אבל נצטרך ל
שלנו בתור מועצה, גם בעסקים וגם בגבייה ואני רק מקבל באמת את מה שאתה אומר אבל אני 
חושב יחד עם זאת, שאנחנו צריכים לנצל את המבצע שיצא מהמדינה עכשיו ולאשר למועצה לצאת 

 למבצע. 
 

 לכל ישובי המועצה.המבצע  אמיר אלעמי:
 כולם.המועצה כוללת את  ניב ויזל:

 
 100%מהחובות צברו ריבית והצמדה בגובה של מעל  65% -עוד משהו אחד אני רוצה לאמר, ש אמיר אלעמי :    

כלומר, גם מי שישלם חצי, הוא שילם קרן ועוד קצת ריבית כלומר, כמעט מהקרן לא יורד כלום, זה 
 הכל ריביות והצמדה.

 
 מבצע. יש מישהו שמתנגד לצאת למבצע? לא. תודה רבה. חברים אנחנו מאשרים לצאת לניב ויזל:            

 
א לתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, 26אשרים מתן הנחה לפי סעיף מ: החלטה

ביחס לכלל הנכסים בתחום המועצה ובתנאים הקבועים בתקנות. מאשרים לאפשר תשלום החוב 
 לפי מספר התשלומים המקסימלי הקבוע בתקנות."

 
 הצגת נושא טיפול בתשתיות מים עין רפא עין נקובא. .21
 שא אולי הכי חשוב וגם רגיש ולא כזה אולי פשוט כמו שזה נשמע. אנחנו רוצים, ואני רוצה לעבור לנ ניב ויזל:

נקובה, מענק, -רפה, עין-ת"ב יכולה לאשר לישובים עיןלדני, חברים, אנחנו, המדינה, רשות המים מי
דקות רצינות. זה רציני. תודה רבה, אדוני. ארנון.  5סובך. אני מבקש מכם חבר'ה תקשיבו, זה מ -

מימון. אני שלחתי לכם גם את  80%אנחנו נותנים  –חברים, המדינה בעצם אומרת את הדבר הבא 
נקובה עבור תשתיות שיפור או שיפוץ או -רפה, עין-מימון לטובת הישובים עין 80%הזימון הזה. 

ועד  80%רפה. אנחנו, המדינה מאפשרת -נקובה, עין-המים של הישובים עין בנייה או חידוש מערכת
האלה הצלחנו  20% -. את ה20%וצריך עוד מצ'ינג של עוד  80%מיליון שקל לכל כפר אבל, רק  3

מימון לטובת התשתיות וכאילו  100%השיכון, זאת אומרת שיש לנו -להביא לישובים דרך משרד
ופה הנקודה החשובה, המדינה בעצם, רשות המים מתנה את זה  המועצה לא צריכה לשלם אבל,

בדבר אחד שהוא עז גדול והיא מתנה את זה בזה שהמועצה תהיה ספק המים של הישובים האלה. 
אם אנחנו, כמועצה, לא נהיה ספק מים אז הכסף לא יוכל להגיע אלא אם כן זה ילך לספק אחר כמו 

נקובה ביקשו בצורה -רפה וגם עין-שני הישובים גם עיןה"גיחון" אבל, לדוגמת ה"גיחון", אבל 
ועד שנעלה את זה למליאה ונבקש שהמועצה תהיה ספק המים של הישובים -רשמית יחד עם החלטת

 האלה. לטכניקה איך לעשות את זה יש כל מיני אופציות. 
 

היה ספק יש אפשרות לקחת חברת ניהול או חברה כלכלית. המשנה הוא מבחינת המדינה שאנחנו נ
המים. אנחנו גם חייבים להגיד שכל המדיניות של המים בשנים האחרונות המועצות לא עשו את זה, 

מהמועצות  98%הן לא היו ספקי מים של ישובים וגם לא בכפרים הערבים ונדמה לי שכמעט 
 והרשויות המקומיות לא עושות את זה. אנחנו כאן בדילמה לא פשוטה. אני החלטתי שאני לא מביא

את זה היום להחלטת מליאה אבל אני לא יכול מהצד השני, להתעלם מהבקשה הרשמית של שני 
הישובים. אני חושב שהבקשה לגיטימית, שזכותם המלאה לבקש את זה אבל אני חושב שאנחנו 
כמליאה צריכים לעשות דיון ראשוני ולקבל החלטה לאן הולכים. זה לא כזה פשוט ולכן אני אבקש, 

נקובה לדבר ואני מבקש מכולם קצת סבלנות -רפה לדבר, לנציג עין-ים, לתת לנציג עיןלפני שמתחיל
 זה נושא חשוב ורגיש. בבקשה. שם ומאיפה.

 
 
 
 
 
 
 
 

לחודש האלה הגיע אלינו במצב מוזל מאוד גבייה... גבייה אני  14 -...וב2015רפה: בפברואר -נציג עין יוסף ברהום:
שקל... אני  200,000צרכנים שעושים לי בעיות ואני לא משקיע חובות של  4יכול להגיד לכם יש לי 

 3ה להביא מכניס את המשטרה ומנתק מים. ... אין לי בעיה. מה שאני רוצה את המטרייה של המועצ
מיליון. אם לא, אז עוד שנתיים ישלמו את זה מהכסף של המועצה אז שיהיה בקופה בינתיים... זה 

רפה. אני מחזיק את עצמי טוב מאוד. את הכסף הזה אני אשקיע אבל אני רוצה -הכל. זה לגבי עין
 שיהיה בקופה של המועצה... תעשו את זה...

 
מתחת לכל ביקורת. אנחנו צריכים לעזור שם בתשתיות. התקציב קובה הן בעין נהתשתיות האלה  עימאד:

שלוש המועצה -הזה הגיע מהמדינה אנחנו חייבים לנצל אותו. כמו שאמר יוסף אז עוד שנתיים
צריכה לעשות את זה. אם כסף בא מהמדינה מהממשלה למה לא לנצל את זה? אנחנו נשב, נראה 

אבל קודם כל צריך לקחת את הכסף הזה מהמדינה.  איך נעשה את זה, מי שיהיה, נראה איך עושים



 18עמוד  21/6/17פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 

 

אין לי בעיה שהמועצה תאשר את זה ותיקח את זה עליה בתנאי ששני חברי המליאה תשימו ערבות 
 בנקאית על התשתית.

 
השיכון זה בסדר גמור. מה שאני  משרדמה שאני אומר זה יוזמה מבורכת שמעבירים אליכם כסף מ דוד אבו:

דנית של מים, הם אף פעם לא התעסקו עם זה, לא מתעסקים עם זה. צריך חושב שהמועצה לא קפ
להעביר את הכסף הזה לחברה כמו ה"גיחון" שתעשה את העבודה הזאת, שישקיעו את כל הכסף 

רפה, זה בסדר גמור. צריך לתקן את התשתיות, אני גם מסתובב שם, אני במקרה -נקובה ובעין-בעין
בל אני חושב שכל מי שצריך להתעסק עם זה זה חברה כמו שכן שלכם, אולי אתה לא יודע א

ה"גיחון". אפשר להתנות את זה דרך המועצה כמו ה"גיחון" או כל חברה אחרת שיטפלו, יעשו ואם 
צריך עוד איזשהו מענק קטן מהמועצה גם זה אין לי בעיה. אנחנו נאשר את זה שהמועצה תדאג 

ם, הם יבצעו את זה, הם יודעים לגבות את זה. שה"גיחון" או כל חברה שמתעסקת בזה ביומיו
המועצה לא בנויה לגבייה של מים וזה מבורך, צריך לאשר את זה וצריך למצוא דרך לחברה 

 שמתעסקת עם זה ועם צריך עוד כמה לירות שגם המועצה תיתן עזרה, גם זה מקובל עלינו.
 

 אני לא מבין... עמאד:
 

 יותאבל אתה לא יודע לעשות תשת דוד אבו:
     

 אני כן יודע לעשות את זה עמאד:
 

נקובה יחליטו שהם רוצים -רפה, עין-חברים, אני רק רוצה לעשות סדר. ה"גיחון", אם הישובים עין ניב ויזל:     
להעביר את הספק כספק מים לא כניהול. כספק מים ל"גיחון" המדינה תיתן להם את המענק. זה 

 שביקשו הישובים האלה הם ביקשו...בכלל לא עובר דרך המועצה אבל מה 
 

רפה זה -נקובה ועין-רגע, רגע, מה שהבקשה מאתנו... חבר'ה תנו לעשות סדר. הבקשה מאתנו של עין 
שהמעוצה תהיה ספק המים. המועצה יכולה להיות מבחינת חוק ספק מים, יש לה רישיון ספק מים 

 המים: "אין לנו בעיה שזאת תהיה המועצה ואין לנו בעיה-ויש גם ל"גיחון" ספק מים ואומרת רשות
נקובה יהיו. כי עד היום ברגע -רפה יהיו ספק המים ושעין-שזה יהיה ה"גיחון"". היא לא מוכנה שעין

שהם היו ספק המים אז נוצרה הבעיה ולכן הם אומרים: "אנחנו מוכנים לתת לכם". רגע, רגע רגע, 
 אל ...

 
 ים.שנה לחתום התחייבות שהוא ספק המ 20פנינו ל"גיחון", ה"גיחון" רוצה    עמאד:

 
תראו,  –! אין אפשרות, אין אפשרות... אתם פשוט... אני רוצה להסביר עוד פעם  חברים תקשיבו ניב ויזל: 

מיליון שקל. היא מחליטה כל שנה  100מיליון שקל. סתם אני אומר  100המדינה שמה בזה נגיד 
כסף הזה היא אישרה את שני האישורים האלה כדי שה 2017איפה לשים את התקציב הזה. לשנת 

יעבור צריך קבלן שיבוא להראות עבודה ולקבל על זה כסף דרך החברה שהיא ספק המים ואני 
ה"גיחון" יכול לעשות את זה והמועצה יכולה לעשות את זה. הדיון פה,  –פעם  20ביררתי את זה 

!  חי! צ הבקשה מבחינת רשות המים... לא לא לא.. תקשיב... אני אומר... אני מסביר עוד פעם צחי
אני לא יכול... תן לי רגע להסביר לך. חבר'ה תקשיבו. אני לא מדבר, בפעם השלישית! אני לא מדבר 
על איך לעשות את זה ואם זה אפשרי או לא אפשרי. תיאורטית מבחינת המדינה, המועצה יכולה 

כול לקחת חברת ניהול כזאת או אחרת שתנהל את זה אבל ספק המים והאחריות על הגבייה והכסף י
 להיות או מועצה או ה"גיחון" אם לא, הכסף לא יוכל לעבור. 

מה לא ברור? בשביל שלא יעלה כאן הנושא של המצ'ינג שדיברנו במקומות אחרים, השגנו את 
העשרים אחוז הנוספים ממשרד השיכון אני חושב שזה ראוי לבקש את זה ואני חושב ולא סתם 

חנו צריכים כמועצה לעשות כל מאמץ לעזור לשני אמרתי שזה שאלה לא פשוטה, אני חושב שאנ
הישובים האלה. כל מאמץ! ואני חושב שאנחנו כמליאה לא נהיה הוגנים אם לא נלך ונעזור לשני 

מים. איך לגבות -הישובים האלה. מצד שני, המועצה לא רגילה ולא יודעת איך לעשות ניהול מערכת
לשני  2,200,000ואיך לדבר על חובות עבר. יש מים ואיך להיכנס לחובות או לא להיכנס לחובות 

 הישובים ביחד חוב ל"מקורות". 
 
 
 

לא סתם הגענו למצב הזה. חברים, זה בדיוק הנושא. חברים, זה הנושא. למה אומרים "אל תמשיכו" 
כי נכנסו לחוב. למה אנשים פה מתנגדים להיכנס לעולם המים ? בגלל החוב. בואו לא נעצום עיניים. 

כל מה שאני מציע שאנחנו קודם כל נבין את הנושא הזה ואנחנו צריכים לתת פה אמירה שאיתה נו
 לבוא אולי למליאה הבאה כהצעה. 

 
 יש לנו בעיה. אם לא מאשרים את זה, אני רוצה עכשיו לדעת... עימאד:

 
 רגע רגע בוא נעשה סדר... ניב ויזל:

 
 שקל  300,000 -סליחה יש לי בעיה עם התשתיות. אם לא, אז תגדיל לי כל שנה את התקציב שלי ב עימאד:  

 
תן ל לנהל את זה כי צריך לגם להעמיד את זה לסדר וצריך לאשר ולחשוב אז בסדר גמור אבל  ניב ויזל:   

במליאה הבאה אולי להעלות את הסכום אבל צריכים להחליט פה החלטה אז אני מאוד מבקש מי 
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 שרוצה להתייחס בבקשה.  יוסי בבקשה.
 

 באיזה סכום מדובר? יוסי משה:
 

 שוב.מיליון שקל לכל י 3הסברתי. אמרתי עד  ניב ויזל:
 

 וכמה זמן יש לנו אם נדחה את זה למליאה הבאה? יוסי משה:
 

תראה, כרגע זה אושר לשנת התקציב הנוכחית. אם זה לא יהיה, נבקש לשנה הבאה. זה הולך לפני  ניב ויזל:
 שנות תקציב. אני לא סתם מעלה את זה, יוסי. אמרתי במליאה הבאה לפחות שנוכל להתחיל.

 
מדבר על  – 21אם זה יצא במקרה אבל שורה תחתונה הסעיף שדנו בו לפני זה, סעיף אני לא יודע  :ששוןצחי 

לא מצליחים לגבות אז בות ארנונה כנראה לא כזה מצליחים לגבות ארנונה. מבצע גביית חובות. חו
? אני מאמין שכל אחד פה יש  ? לתחזוקה של התשתיות ? לגביית חובות ? במים להיכנס לעוד נושא

טפטפת אחת בגינה שהוא מבין שברגע שהמים זורמים צריך לטפל בעירייה, אז מה, לו לפחות 
שעות אינסטלטורים בשביל שני ישובים? כמו שהיה  24אזורית מטה יהודה תתחיל להעסיק -מועצה

במושב שואבה שאנחנו לא ערוכים לטפל במים לא בגלל חובות. אין לנו בעיה של גבייה. בעיה של 
 וץ צנרת, פתאום מישהו גונב מים, סיפורים כאלה.תשתיות, פתאום פיצ

[ 
ששש... שנייה! שנייה! עימאד, עימאד! אי אפשר לנהל דיון במליאה. חבר'ה כל אחד שרוצה לדבר  ניב ויזל:

 ידבר אבל דברו אחד אחד. צחי, תמשיך.
 

כמו שאני מעולם לא שמעתי שמועצה מתעסקת עם מים ומעולם לא עלה  –הנקודה מאוד פשוטה  ששון צחי:
אפילו בדעתי ועוד פעם זה נושא שעלה אצלנו בישוב לא מזמן, כי חברת המים שעבדנו איתה פשטה 
רגל. אפילו לא העלנו בדעתנו לפנות למועצה שתשבור ת'ראש כי היא לא בנויה לזה. אני לא מצליח 

ת בדעתי איזה מערכת צריך לבנות כדי להתעסק בזה. אני כמושב לא כלכלי לי להתעסק להעלו
בכזאת מערכת, אז מועצה שלמה להתעסק עם ישוב אחד או שניים בתשתיות מים? אם יש פתרון 
כמו ה"גיחון", לכו ל"גיחון". ה"גיחון" חברה מקצועית, מאוד רצינית. לא סתם היא מחזיקה את 

 לים.גוש, את ירוש-אבו
 

 שנה 20הם צריכים שם את התנאים שלהם הם צריכים להיות ספק המים אתה צריך לחתום  עימאד:
 

 מה אכפת לך לחתום לעשרים שנה? ששון צחי:
 

מי שמנהל את מחלקת הגבייה ב"גיחון" זה אח שלי במקרה. הוא אומר לי, אוי ואבוי לכם אם  עימאד:
 תיכנסו לשם. 

 
 למה? ששון צחי:

 
 ה... ]מדברים ביחד[למ עימאד:

 
!  שמעון! די, צחי! תן לו לדבר. רמי!  יוסי! חברים... ם, רם! צחי! רםחברי, אני מבקש אחד אחד! ר ניב ויזל:

אני...  שמחה, בבקשה. חבר'ה אני מנהל את זה אחרת אי אפשר לדון על זה. אי אפשר להעביר דיון 
 רציני.רציני בלי שיתחיל פה ויכוח? בואו נדבר זה משהו 

 
 מי ספק המים אצלנו? שמחה חדד:

 
ספק המים זה המושב ומנהל המים שלכם זה מימי. אצלכם מימי גובה מטעמכם אבל ספק המים זה  ניב ויזל:

 הישוב עצמו.  כן, יוסי?
 

 ניב, השאלה אם אנחנו דנים בנושא הזה עכשיו או דוחים לשבוע הבא כי יש לנו הרבה עוד מה לאמר  יוסי משה:
כאן, אם יתחיל לדבר אז שמחה שאלה שאלה נכונה כשמדברים על ספק המים צריך להבין את זה, 
ספק המים בישובים במושבים זה אגודות המים החקלאיות. אתה ספק המים אתה בקשר מול 
נציבות המים אתה אחראי על הספקת המים אבל כל אגודה לוקחת על עצמה את ניהול המים. יש 

ר כאן יוסף, שהן בעצמן עוסקות בניהול משק המים. יש אגודות שפנו לחברה אגודות כמו שהזכי
אחרת כמו "מימי" שתנהל עבורם ויש כאלה שמנהלים להם את זה בחברות מהצפון. אני חושב 
שהמועצה בהחלט יכולה להיות ספק המים של שני הכפרים הערביים האלה ולהטיל את זה על חברה 

המים, היא תגבה, -בת תנהל את משק-ה את התשתיות, חברתאחרת שתתחזק אחרי שכמובן תבנ
היא תהיה אחראית. השאלה הגדולה כאן זה החוב של השני מיליון שקל. אילו לא היה חוב של שני 

 מיליון שקל כרגע אני חושב שהיינו צריכים לקבל החלטה ולא לדחות את זה.
 

הנושא הזה לא בשל. אבל הוא בהחלט בשל לדיון  יוסי, יוסי שמת לב לבד פה מה נהיה פה. לכן ניב ויזל:   
ראשוני. אז אי אפשר כל דבר להגיד "פעם הבאה". צריך לדון בנושא הזה ואמרתי שהוא לא בשל 
להחלטה. אנחנו גם אנשים, גם חושבים, אני יכול להגיד לך שהנושא הזה שאתה מדבר עליו, בסוף 

ם יהיו על המועצה בכל מצב. גם אם תיקח האחריות על החובות שהיו והחובות שיהיו בעתיד, ה
חברת ניהול ולכן, האנשים פה אומרים את מה שהם אומרים. מצד שני, אני הראשון שאומר ויודע 
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את זה עימאד שאני רוצה לעזור. אני חושב שהיה פה דיון ראשוני, אם מישהו רוצה להוסיף משהו 
 שיתרום, בבקשה. אם לא, אני רוצה להציע הצעה. כן? 

 
אני חושב שמר עימאד שהוא חבר ידיד מנקודת המבט שלו, אני אומר לך, משיחה... כי אני רואה  ופר בנחמו:ע

עכשיו שהתפקיד שלנו זה לייצג את המועצה, לא את היישובים. אני פוחד לדבר על הישוב שלי כי זה 
לה תעלה את זה לא התפקיד שלי בכלל, יש ועד שאמור לנהל את העניינים של הישוב ולבוא... וההנה

למליאה והמליאה תיתן את זה במקשה אחת ואז נחליט. זה לא נראה טוב שעימאד עם כל הכבוד, 
שאני מעריך אותו מאוד והוא עושה דבר נכון שהוא עכשיו דואג לישוב שלו ובצדק, אותו דבר צחי 

 וכל אחד מחשיב את הישוב שלו.
 

 נכונים ואולי לא נכונים. עימאד  לק מהדברים שלהוא התבלבל קצת אבל לא בהרבה. ח ניב ויזל:     
 

 לא, כל הדברים שלך נכונים.  עימאד:
 

הכל נכון. אני אומר שאני פה אחרי שדיברתי עם הוועד, אחרי הישיבה, אחרי שהלכתי איתם  ניב ויזל"
לעזור לחוב, אנחנו לא באים לפה כל דקה ועל כל  ל"מקורות" לא פעם ולא פעמיים, אחרי נסיונות

בית. זה מה שאני מנסה להגיד לך. אני אומר לך שהנושא הזה מורכב כי -דבר בלי שעשינו שיעורי
המים, אין אפשרות אחרת. מכל קומבינציה שיש. אז לנסות -אחרי שיחות, מאות שיחות ברשות

זה נורא נחמד אבל זה לא עובד ומה שבסוף  תמיד להתחמק ולהגיד שגם להביא את הכסף וגם אנחנו
רפה, יש בקשה -נקובה, החלטת ועד מקומי עין-צריך להבין שעם נייר, של החלטה ועד מקומי עין

למטה יהודה. נקודה. ואנחנו מחויבים לתת להם תשובה מכיוון שיש אחריות אחרי הדבר הזה אי 
א לסגירה. חבר'ה זה נושא רגיש ולפחות אפשר כל הזמן להגיד: "טוב נסגור את זה ככה" ואז להבי

בזה תסכימו איתי. זה לא כזה פשוט. אם זה היה פשוט הייתה בעיה? אז כמו הנושאים הקודמים, 
היינו מתווכחים, הייתי מביא הצעה, היה עובר. אבל בואו נהיה כנים עם עצמנו. מצד אחד, אנחנו 

מאות זה שני -מאות ועוד שש-מיליון ששצריכים לתת להם תשובה טובה. מצד שני, יש פה חוב של 
מיליון ארבע מאות כמעט של שני הישובים יחד שצריך לסגור אותו ואני מתעסק אתו, תאמין לי, לא 

לכל  3מיליון שקלים עבור תשתיות.  3מעט. מצד שני, יש פה הזדמנות שהמדינה פתאום נותנת לך 
ן על משהו בלי להצביע. אני לא באתי ואמרתי ישוב. חבר'ה, אנחנו לא צריכים להצביע. מותר לנו לדו

מראש שזה סעיף להחלטה. מה לא ברור? אני אומר את זה פעם רביעית. אבל אני חושב שאנחנו 
כמליאה צריכים להחליט איך מתקדמים אתו ולכן יש לי הצעה. אבל מי שרוצה לדבר בבקשה. 

 שמחה?
 

 מה ההצעה? מה ההצעה? דובר:
 

 נשים לדבר.חכה. תנו לא ניב ויזל:
 

אני קצת מרגישה שחסרים לנו נתונים. כמה חובות זה עומד אחורה? ומה התחזית של צריכת המים  שמחה חדד:    
 שלהם בעתיד?

 
הרטרו, מה שאמרתי, תקשיבי. מה שאמרתי מדויק לכל האחורה לטובת "מקורות" נתתי. זה  ניב ויזל:

ני לא רוצה להיכנס לזה כי אתה יודע שישר אחורה. כל החוב שיש היום. עימאד, עם כל הכבוד, א
 .יהיה פה

 
אז יש חוב ל"מקורות" בגלל ניהול כזה או אחר לא רוצה לפתוח את, אני חייב לענות לאנשים, רמי,  ניב ויזל:    

אל תהיה, עם כל הסבלנות האפשרית לכולם אז אני מבקש אני לא מציע להחליט שמחה, אני רוצה 
 מאות לרפה. בסדר? זה החוב הישן. קדימה-מאות ועוד שש-לענות לך. וזה כל החוב שיש מיליון שש

ישראל כפר שנכנס כמו שאומרים -רפה והסבירו את זה פה, עושים באמת, אני לא מכיר במדינת-עין
גבייה. והם מצליחים לעמוד  86%שעות. הם הגיעו למעל  24בראבק בנושא הזה. הם עובדים על זה 

 חודשים האחרונים. או.קיי? אז הם לא צוברים עוד חוב. אבל מצד שני, אחרי שיחות  3 -בזה ב
 
 

וישיבות עם הוועד, הם דרשו את הדיון הזה. אתם חושבים שאני יכול להתעלם מזה? אני לא חושב. 
ולכן זה עולה. עכשיו אני אומר אי אפשר להזניח את הדבר הזה ואני בהחלט מסכים עם עימאד 
שצריך איכשהו לעזור. עכשיו אני מציע שאנחנו נביא הצעה למליאה. שמוליק, אתה רוצה לפני שאני 

 אציע?
 

 אני מציע שלישיבה הבאה תביא הצעה כולל בעיקר מה זה אומר ה"גיחון". שמואל שני:
 

אני חושב שהוועד המקומי אני לא יכול לכפות על אף אחד מה לעשות אני יכול להציע להם לעשות  ניב ויזל:
הם הסכם בינם לבין ה"גיחון". אני יכול להציע. אני יכול להביא לפה את נוסח ההסכם אבל בסוף 

 צריכים לחתום עליו. 
 

אני  אומר שכבר פנו עוד  או עוד ישובים.וביבגדול אחד מהדברים הוא שיכול בהחלט לקרות מקרה ש 
המועצה אבל אנחנו כרגע מדברים רק על שני ם. פנו אלי שרוצים גם הם רוצים להיות דרך מושבי

 ישובים האלה.ה
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אין ספק שתפקידו לעשות , בנוסף להרבה מאוד תהליכים מאוד משמעותיים שאנחנו מלווים כעת :ם בראלר
נקובה לשקם את תשתיות המים. הגיע הזמן -יןרפה וע-הכל גם לסייע לכם לתושבי הכפרים עין

לשקם את תשתיות המים בכפרים. דבר שני אני רוצה להביע הערכה בשמי, אני לא מייצג אף אחד, 
המאמצים שעשו הגורמים המקצועיים במועצה להשיג את האישורים ולהשיג את התקציבים האלה 

בת בדיקה רצינית והיערכות רצינית ואין ספק שהישוב בא עם עז משמעותית ובעייתית שהיא מחיי
איך למצוא פתרון שמצד אחד אפשר יהיה לגייס את הכספים האלה להעמיד אותם לטובת שיקום 
תשתיות המים ומצד שני, שלא המועצה תיקח על עצמה אחריות שחס וחלילה אם תהיה התדרדרות 

שוטפת, והעומס הזה בהתנהגות המבוגרת והאחראית ששמענו שהיום כבר קורה מבחינת הגבייה ה
ייפול על המועצה ולכן אני מצטרף אני חושב שזה נכון מה שניב עומד להציע פה שתהיה בדיקה 

בשו מסקנות איך מוצאים פתרון לשני הקצוות האלה גם לגייס את הכסף וגם להיערך גרצינית וי
גבייה שזה לאספקת מים מסודרת במקרים שבעתיד עלולה להיות בעיה עלולים להגיע למצב של 

 ייפול על המועצה.
 

טוב, חברים, אני אומר בפעם אני לא יודע כמה, אני אחרי עשרות שיחות זה לא שיש לי מה להתחיל  ניב ויזל:
להגיד לא.  –אפשרויות: אפשרות אחת  3ללמוד עכשיו את הנושא. צר לי גם לא הלכתי לבד, יש פה 

אפשר לפנות ל"גיחון" וזה בסדר גמור. אבל  –להגיד שמאשרים. אפשרות שלישית  –אפשרות שנייה 
דקות בשיחה עם רשות המים  20אי אפשר כל הזמן לנסות למצוא משהו יצירתי. אני לפני הישיבה 

בשביל שאני לא אגיד משהו לא נכון, אז קצת באמת, זה לא משהו שהתחלנו אתמול להתעסק בזה. 
אנחנו נשב עם הוועדים על נושא ה"גיחון" אני מתעסק בזה כבר חצי שנה. עכשיו תראו, אני מציע ש

ומתן גם על המחיר לבדוק מה -בצורה יותר רצינית ויכול להיות שניכנס כעזרה של המועצה למשא
שאמר פה עימאד מול ה"גיחון" ונעשה את הכל. במקביל, אני חושב שאנחנו נידרש ואני חושב שזה 

תקציב מיוחד  2018 -כבר וגם ל 2017 -נכון להידרש לזה, להקצות סכום כסף של המועצה ל
רפה שיוכלו לנהל את משק המים שלהם -נקובה ועין-מתקציבי רשות של המועצה לטובת עזרה לעין

ולא ל היות תלויים בחוב, כי מה שמעיק עליהם גם לנהל את זה, זה החוב הישן. אם אני מעביר להם 
מת, יוכלו גם לפתור את הבעיה של שנים עם פריסה מסוי 5, 3 -סכום שהמליאה מאשרת, הם יוכלו ב

החוב. אני חושב שאת זה המועצה, מתפקידה יהיה לאשר את זה. לבוא ולהגיד לפני שיש לי הסכם 
מול רשות המים על פריסת החוב אני לא רוצה לכן אני מבקש מכם את הרשות ללכת לכיוון הזה 

. הייתי רוצה שתאשרו לי את ואם תאשרו לי אז אביא את זה למליאה הבאה ואני מקווה שזה יאושר
 המתווה הזה כדי שנוכל להתקדם וגם לעזור לכפרים.

 
 ?  לקחת מהרשות או לקחת מהמדינה? אני לא מבין. ! מה עדיף עלה והצלח עימאד:

 
ומתן מול ה"גיחון" וגם -לא. אני רוצה גם וגם. לא הבנת. אני רוצה גם וגם. אני רוצה גם לקיים משא ניב ויזל:

להביא את התקציב מהמועצה. אז אני חושב שאם אתם מאשרים אז נמשיך. לא צריך להצביע. 
 תודה רבה לכולם.   אמשיך את הניסיון ואנחנו ננסה להביא את זה למליאה הבאה. 

 
 
 

  18:30הישיבה ננעלה בשעה 
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 פיני תורן      ניב ויזל
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