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פרוטוקול מס'  44/12/18של ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודה
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איזי אלקון
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נכחו:
ניב ויזל
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גיא פתיחי
צפרירים
רזיאלה קחו
צרעה
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אלעמי אמיר
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סדר היום:
.1

הודעות יו"ר.
עדכוני ועדת הבחירות – חזי יששכר יו"ר הועדה.
1.1
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חזי מסר עדכונים לאחר הגשת הרשימות לועד והמליאה.
תוכנית מתאר מטה יהודה
1.2
מיכל נאור מדווחת על התקדמות תוכנית המתאר.
.2
הוחלט :לאשר.

אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך . 5/9/18

.3

אישור תעריף היטל שמירה צור הדסה )אורבניקס(.
הוחלט :לאשר.

אישור חח"ד המועצה לשנת :2019
.4
חח"ד בבנק פועלים ע"ס  4מש"ח.
חח"ד בבנק לאומי ע"ס  2מש"ח.
חח"ד בבנק דקסיה ע"ס  7מש"ח.
הוחלט :לאשר.
.5

פתיחת חשבון ושינוי בעלי זכות חתימה חשבון רשות +הורים לפי פירוט:
שם ביה"ס

הוחלט :לאשר.
.6

דרור על יסודי
משלב יצירתי

פרטי הבנק
רשות /הורים
לאומי סניף 916
בית שמש

בעלת זכות חתימה
מנהל/ת ביה"ס
פיקהולץ שילה ענבל
ת.ז032287450 .

לאשר מורשת חתימה
מזכירת ביה"ס
נעמי ורקר ת.ז.
035508680

אישור דוחות כספיים לישובים לשנת :2016
שם הישוב

דו"ח ליום

מבוא ביתר

 31.12.201גבי אחרק
6

הוחלט :לאשר.

מבוקר ע"י

הכנסות

הוצאות

620

616

עודף גרעון לשנה
המבוקרת
4

עודף/גרעון
מצטבר
37

אישור דוחות כספיים לישובים לשנת :2017
שם הישוב

דו"ח ליום

מבוקר ע"י

הכנסות

הוצאות

טל שחר

31.12.17

אלימלך בנימין
רוא"ח

1658

1680

הוחלט :לאשר.
.7

עודף גרעון לשנה
המבוקרת
- 22

עדכוני תקציב
עדכון תקציב יד חריף ורדיו

הוצאות
מס' סעיף
1825000/930
1825000/758
1825000/755

שם הסעיף
רכישת ציוד יסודי י.חריף
שיפוץ יד חריף  -עבודות קבלניות
עבודות קבלניות מדריכים
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תקציב
45
0
616

עדכו
ן
20
130
-50

תקציב מעודכן
65
130
566

עודף/גרעון
מצטבר
293

1825000/450
1825000/560
1825000/751
1825000/752
1825000/754
1825000/980
1826000/980
1825000/751
1825500/550
1825500/420
1825500/931
1615000/570

אחזקת ריהוט וכלים
ציוד וחומרי משרד י .חריף
שרות ניקיון יד חריף
שירותי שמירה ואבטחה י.חריף
יעוץ יד חריף
להקות חול
להקות אתניות  -פסטיבל
מחשוב ציוד
פרסום רדיו קול יהודה
אחזקת מבנה רדיו קול יהודה
ציוד אודיו-רדיו קול יהודה
הוצאות מיחשוב
סה"כ הוצאות
עדכון תקציב חשמל

20
18
120
5
114
40
29
30
7
5
20
213
1,282

-10
-10
-5
-5
-5
-36
-29
12
-7
-5
-15
15
0

10
8
115
0
109
4
0
42
0
0
5
228
1,282

הוצאות
מס' סעיף
1743000/780
1743000/720

שם הסעיף
חשמל  -עבודות קבלניות ושונות
חשמל  -חומרים
סה"כ הוצאות
עדכון תקציב גזברות

תקציב
100
100
200

עדכו
ן
-60
60
0

תקציב מעודכן
40
160
200

עדכו
ן
-10
10
0

תקציב מעודכן
20
110
130

הוצאות
מס' סעיף
1623000/560
1623000/751

שם הסעיף
הוצאות משרדיות-גזברות
עב' קבלניות-גזברות
סה"כ הוצאות

תקציב
30
100
130

עדכון תקציב תיירות
הוצאות
מס' סעיף
1771001/753
1771000/751
1771000/757

שם הסעיף
מרוץ תנ"ך תש"ח עבודות קבלניות
תיירות  -עבודות קבלניות
ע.קבלניות  -יחידה לפיתוח
סה"כ הוצאות

הוחלט :לאשר.
.8

8.1

תבר"ים:
פתיחת תברים:
נגישות אקוסטית לליקויי שמיעה בי"ס האלה ממ"ד
תקציב
מקור מימון
30,000
משרד החינוך
30,000
סה"כ

הוחלט :לאשר.

8.2

נגישות אקוסטית לליקויי שמיעה בי"ס
קרוב
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תקציב
80
166
320
566

עדכו
ן
55
-39
-16
0

תקציב מעודכן
135
127
304
566

מקור מימון
משרד החינוך
סה"כ

.הוחלט :לאשר

תקציב
90,000
90,000

8.3

נגישות אקוסטית לליקויי שמיעה בי"ס ברנקו וייס עין ראפה
תקציב
מקור מימון
38,500
משרד החינוך
38,500
סה"כ

8.4

נגישות אקוסטית לליקויי שמיעה בי"ס השחר
תקציב
מקור מימון
30,000
משרד החינוך
30,000
סה"כ

8.5

תחזוקת והרחבת עירובין
מקור מימון
משרד הדתות
סה"כ

.הוחלט :לאשר

.הוחלט :לאשר

.הוחלט :לאשר

תקציב
96,000
96,000

עדכון תב"רים
8.6

תבר  - 4274צרעה מגרש כדורגל
מקור מימון
מפעל הפיס
טוטו
סה"כ

תקציב
3,000,000
2,100,000
5,100,000

8.7

תבר  - 4019בקוע בניית גן ילדים
מקור מימון
משרד החינוך
קרנות הרשות
מילוות מבנקים
סה"כ

תקציב
878,267
668,527
54,625
1,601,419

.הוחלט :לאשר

עדכון תקציב
-3,000,000
179,745
-2,820,255

עדכון תקציב
0
-122,416
-122,416

תקציב מעודכן
0
2,279,745
2,279,745

תקציב מעודכן
878,267
546,111
54,625
1,479,003

.הוחלט :לאשר
8.8

תבר  - 4018טל שחר בניית גן ילדים
מקור מימון
משרד החינוך
קרנות הרשות
מילוות מבנקים
סה"כ

.הוחלט :לאשר
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תקציב
878,267
668,527
54,625
1,601,419

עדכון תקציב
0
-95,648
-95,648

תקציב מעודכן
878,267
572,879
54,625
1,505,771

תבר  - 4100מבוא ביתר גן ילדים
מקור מימון
משרד החינוך
מילוות מבנקים
סה"כ

8.9

תקציב
1,909,731
865,016
2,774,747

עדכון תקציב
0
-357,972
-357,972

תקציב מעודכן
1,909,731
507,044
2,416,775

8.10

תבר  - 3873בי"ס ממלכתי צור הדסה
מקור מימון
משרד החינוך
קרנות הרשות
סה"כ

תקציב
218,463
464,000
682,463

עדכון תקציב
0
-268,382
-268,382

תקציב מעודכן
218,463
195,618
414,081

8.11

תבר  - 4080צור הדסה  -גן ילדים
מקור מימון
משרד החינוך
קרנות הרשות
מילוות מבנקים
סה"כ

תקציב
1,979,157
224,616
268,497
2,472,270

.הוחלט :לאשר

.הוחלט :לאשר

.הוחלט :לאשר

עדכון תקציב
0
-85,917
-85,917

תקציב מעודכן
1,979,157
138,699
268,497
2,386,353

תבר  - 3985על יסודי עין נקובה/עין
ראפה
מקור מימון
מפעל הפיס
קרנות הרשות
מילוות מבנקים
סה"כ

תקציב
19,761,685
446,575
0
20,208,260

עדכון תקציב
0
141,760
357,972
499,732

תקציב מעודכן
19,761,685
588,335
357,972
20,707,992

8.13

תבר - 3872בי"ס תיכון צור הדסה
מקור מימון
מפעל הפיס
משרד החינוך
קרנות הרשות
מילוות מבנקים
סה"כ

תקציב
27,509,040
4,996,924
2,081,491
7,878,732
42,466,187

עדכון תקציב
0

תקציב מעודכן
27,509,040
4,996,924
2,538,331
7,878,732
42,923,027

8.14

תבר - 3871בי"ס ממד צור הדסה
מקור מימון
משרד החינוך
קרנות הרשות
מילוות מבנקים
סה"כ

תקציב
11,480,217
1,263,478
2,000,398
14,744,093

עדכון תקציב
0
-26,237

תקציב מעודכן
11,480,217
1,237,241
2,000,398
14,717,856

8.12

.הוחלט :לאשר

.הוחלט :לאשר

הוחלט :לאשר.
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456,840
456,840

-26,237

.9
הוחלט :לאשר.

אישור לקבלת סיסמא לצפייה בבנק הפועלים ובנק דיסקונט לעובדות הגזברות  -איריס אבוקרט ת"ז
 028133221ליז גנון ת"ז 024281420

ברכות לחברי המליאה לסיום הקדנציה
.10
משה דוד ,יו"ר ועד העובדים
פיני תורן ,מנכ"ל המועצה
בני אלירז ,סגן ראש המועצה
שמואל שני ,נציג צובה ותיק חברי המליאה
ניב ויזל ,מ"מ ראש המועצה
ניב ויזל:

אחר הצהריים טובים לכולם ,שלום .מקווה שאכלתם והכל בסדר .אנחנו מתחילים את המליאה האחרונה
היום והחגיגית עד הבחירות שיהיו .בסוף אני אגיד כמה מילים על זה וברכות ,אבל אנחנו נתחיל במליאה
כפי שהיא .אז נתחיל מהודעות .חזי ,בוא לפה .אני אתן לחזי ,יו"ר וועדת הבחירות להגיד כמה עדכונים.
אחרי זה יהיו עוד כמה עדכונים ונרוץ לפי סעיפים.

עדכוני ועדת הבחירות – חזי יששכר יו"ר הועדה.
חזי יששכר:

שלום לכולם ,אני חזי יששכר מאבן ספיר ,יו"ר וועדת הבחירות .אני רוצה להודות לפיני שמלווה אותנו
לאורך כל הדרך  ...וועדת הבחירות ,ובמיוחד אני רוצה להודות לנטלי ,מזכירת הוועדה .אני רוצה שיהיה
ברור לכולם ,אנחנו בעצם  ...של משרד הפנים .הם אומרים לנו לעשות א' -אנחנו עושים א' וב' -זה ב'.
עכשיו ניכנס לנתונים .בעלי זכות ההצבעה במטה יהודה עם  .36,924במושבים יש  ,20,815הם מהווים
 56אחוז .קיבוצים ומושבים שיתופיים ,מה שנקרא 'הסקטור השיתופי' זה  6,074מצביעים שמהווים 16
אחוז .המגזר ,מיעוטים זה  ,2,823מצביעים שמהווים  8אחוז .אחרים כמו צור הדסה ,מוצה ,נווה שלום,
נטר ,שריגים הם  9,212בעלי זכות הצבעה שמהווים  20אחוז מסך הקולות .צור הדסה ו ...מהווים
 4,758מצביעים והם  13אחוז.

נתחיל עם מתמודדים לראשות המועצה לפי סדר ה-א'-ב' .יש שלושה מתמודדים שזה אוחנה ערן ,ויזל ניב ומשה יוסי.
לוועדות המקומיות הוגשו  97רשימות .למליאה הוגשו  98רשימות .עכשיו יש בערך  20יישובים משני
הסוגים עם רשימות בודדות ושם לא יתקיימו בחירות ,יתקיימו ביישובים האלה בחירות אך ורק לרשות
המועצה.
לגבי שיבוצים ,קלפיות .אנחנו שיבצנו היום את הקלפיות ,דיברנו עם נציגי הרשימות ,כשאני מדבר על נציגי הרשימות אני
מדבר בעיקר על המתמודדים לרשות המועצה .ב 16 -לחודש אנחנו ניפגש פה עם נציגי הרשימות והם
יקבלו מאתנו את כתבי המינוי ,גם לחברים וגם למשקיפים.
רן כוחן :כמה קלפיות יש?
חזי יששכר:

 75קלפיות .עכשיו אני רוצה למסור הודעה מששי דקל ,שהוא הממונה על הבחירות .הוא מוסר שלא
נמסר אף רשימה ,נפסלו כ 15 -מועמדים ,שביניהם גם מועמדים לוועדות המקומיות וגם למליאה .זה
הנתונים היבשים .אני רוצה עוד פעם להדגיש שאנחנו בעצם צינור ,אני אף פעם לא הייתי בתפקיד שאני
לא יודע מה הסמכויות שלי ,אני לא יודע מה לעשות ,כל שאלה הכי פשוטה אני צריך לפנות למשרד
הפנים לששי לקבל אישור ולשאול אותו .זה בגדול מה שעשינו עד היום.

אבי פליישמן:

אבי פליישמן ,קיבוץ הראל ,ממשיך גם במליאה הבאה .קדנציה רביעית .אני רוצה להעיר כמה הערות
שדווקא כן קשורות אלינו והן :אחד ,ביום שהיה של ההסברה ,ביום עצמו של הגשת המועמדות ,הייתה
הרגשה ממש לא טובה של שוק ,לא היה מיקרופון ,לא היה רמקול ,מזגן עבד-לא עבד .וזה דברים
שקשורים אליו ,זה לא קשור למשרד הפנים.
אני לא מסכים אתך.

חזי יששכר:
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אבי פליישמן:

בוא תסביר לי ביום הראשון כשאני מגיע אין מיקרופון ואין רמקול -אז מה אתה רוצה להסביר לי בדיוק?
למה אתה חושב שזה בסדר? תגיד.

חזי יששכר:

אני לא אמרתי שזה בסדר .אני מדבר בלי הרמקול ,בסדר? לא אמרתי שזה בסדר .אבל ,אתה צריך להבין
שאנחנו הגענו לפה ב 8:00 -בבוקר ,דיברנו עם ששי שלא הכרנו אותו .הוא אומר שככה הוא רוצה
לעבוד .לגבי מיקרופון וזה ,זה בסדר גמור ,אתה צודק .לגבי כל הדברים האלה אני מסכים אתך .גם המזגן
במסדרון -צריך לפתור את הבעיה ,אנשים הזיעו שם ,אתה צודק במאה אחוז .אבל ,אתה צריך להבין
שהגיע נציג משרד הפנים שזו פעם ראשונה שהוא מתעסק עם בחירות והוא לא רצה לשמוע אותנו בכלל.
אני קמתי ב 22:00-בלילה ,תבין ,הוא קיבל מ 21:00 -עד  22:00רשימה אחת .אתה מבין? אם הוא היה
עובד בקצב הזה אולי אתמול בלילה הוא היה מסיים לקבל את הרשימות .הטענות הן לא אלינו ,הן אליו.
לגבי הטכני -אתה צודק במאה אחוז .המזגן במסדרון ,צריך מיקרופון ,צריך את אביזרי העזר ,אתה צודק
ואני לא מתווכח אתך ,אתה צודק במאה אחוז.

אבי פליישמן:

אני מצטרף גם כן לתודות לנטלי דהן .דבר אחרון ,רציתי לשאול למה וועדים ,יישובים לא יכולים לקבל
את הרשימה של הבוחרים של היישובים שלהם .רק אלה שמתמודדים לרשות המועצה.

חזי יששכר:

זה לא נכון אף פעם .גם המתמודדים לרשות המועצה לא יכולים לקבל .הרשימות יתפרסמו ,כל שבוע
אומרים לנו ששבוע הבא .אתמול הוא אמר שזה יהיה ביום ראשון-שני הבא .אם תשאל אותי אני לא
מאמין שזה יפורסם .הרשימות ,אני לא רואה שיהיו רשימות ,אולי יום-יומיים לפני הבחירות במקרה
הטוב .האתר שלהם קורס ,תנסה להיכנס ואתה לא תמצא את הידיים והרגליים שלך .אנחנו דיברנו
אתמול ,הוא היה פה וישבנו איתו עד מאוחר ,גם אני וגם פיני גם אחרי שחברי הוועדות  ...הוא אמר שזה
יפורסם .אין מה לעשות ,דיברתי אתו גם לפני  10דקות.

פיני תורן:

חברים תראו ,עוד מילה-שתיים לגבי תהליך הבחירות .אני באופן אישי מעולם לא נדרשתי ולא הייתי
תלוי בשום גורם חיצוני כדי לקיים פעולה גדולה  ...אנחנו גם נתקלנו למצב שבו ,לדעתי ,גם משרד
הפנים קשה לו לעכל שהשנה הוא מתמודד עם  252רשויות .כנראה שהם לא נערכו בזמן ,ולא במקום
ולא בתנאים בכלל .אנחנו עובדים בשליפות ,ממש בשליפות .וצריך לזכור ,אנחנו  57יישובים ,יש לנו
קרוב ל 200-רשימות .דברים לא פשוטים ואנחנו פועלים מעכשיו לעכשיו .צריך תשובות ומענים ,ואם
היינו עושים רק לפי מה שמשרד הפנים נותן -לא היינו מגיעים לכלום .תאמינו לי ,המזל שלנו שיש
אנשים בתוך הארגון חרוצים ,... ,שלא עושים חשבון לא לזמן ,וכל משימה שהם נדרשים לבצע הם
רצים .ומעל הכל ,אני חושב שזכינו שקיבלנו השנה יו"ר וועדת בחירות בדמותו של חזי שלא עושה
חשבון לזמן ,ובא על חשבונו ,לא מקבל שום תמורה ולזה אני אומר לך באופן אישי -תודה.

פיני תורן:

עוד המלאכה רבה לפנינו ,תאמינו לי ,אני טיפוס שלא רגיל עבוד בעידן של אי-וודאות .לא יכול ,זה לא
האופי שלי ואנחנו נמצאים היום בעידן של אי-וודאות .אנחנו מחכים כל הזמן להנחיות ומעכשיו לעכשיו.
אז קבלו את זה בהבנה .אנחנו בכל מקרה משתדלים לעשות כמיטב יכולתנו .תאמינו לי 110 ,אחוז.

ניב ויזל:

חברים ,תודה ליו"ר וועדת הבחירות .אנחנו בשבוע שעבר התקדמנו עוד קצת ,אולי הצעד האחרון בנושא
תכנית המתאר .בגלל שהמליאה מסיימת וליוותה את כל הפרויקט הזה מההתחלה וב -ארבע שנים
האחרונות אז אני רוצה מילה רגע ממיכל.

עוד מילה על נטלי ,מזכירת הוועדה המסורה והמצטיינת ביותר בארץ שעוזרת בבחירות .אנחנו מוותרים
מיכל נאור:
עליה כבר כמה חודשים לטובת העניין ומגיע לה רק ישר כוח.
היום קיימנו את וועדת המשנה לתכנון ובנייה האחרונה לקדנציה הזאת ,היום בצהריים .עדכנו גם בוועדה בנושא תכנית
המתאר ,ביקשו שנעדכן גם במליאה ,אז חלקיכם אולי קרא במקומונים אבל כדאי לשמוע מהמקור.
בתחילת ספטמבר הוועדה המחוזית קיימה דיון בהתנגדויות לתכנית המתאר .עיקר ההתנגדויות היו
התנגדות עצמית של המועצה והיו גם התנגדויות של היישובים ,יד ביד ,בשיתוף על אותם נושאים בדיוק
היינו כולם באותו אולם דיונים ,כאשר האינטרס המשותף היה להשיג את מה שלמעשה לא השגנו
בהחלטה המקורית להפקדה .שלושת הדברים העיקריים שהתנגדנו אליהם היו :אחד ,הנושא של להחזיר
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את כל היישובים לנושא של התיירות .זאת אומרת ,לאפשר פיתוח תיירותי בכל המושבים ,גם אלאה
שנמצאים במרכז  ...כלומר ,חמשת המושבים שלא נפרט כרגע .הנושא של היחידה השלישית בנחלה,
שקיבלנו החלטה מוזרה של יחידה על גג מבנה קיים ,או  140מטר במגרש נפרד ,גם לכך התנגדנו.
והנושא של מבנים חקלאיים שרצינו ,כמו שהלכנו כל הדרך יד ביד עם הוועדה המחוזית ,לקבל הסכמה
שהנושא הזה יהיה בסמכות מקומית בהיתר בנייה .ההצלחה שלנו ,כרגיל ,צריך הרבה סבלנות עם
הוועדה המחוזית שלנו ,הייתה כמעט כולה .קיבלנו בהצלחה רבה את הנושא של התיירות ,החזרת כל
היישובים לתחום של התיירות .ביחידה השלישית -הם נשארו עם עמדתם ליחידה על הגג ,אבל עידנו את
היחידה שעל הקרקע ,לא רק  140מטר ,אלא  140מטר פלוס שטחי שירות שזה גם הישג מאוד יפה .שזה
נותן בית ראוי ומכובד .בנושא של המבנים החקלאיים נשארה מחלוקת כיוון שמנהל התכנון ,שאחראי
מעל הוועדה המחוזית ,נתן איזושהי חוות דעת שלעיניו הייתה פה סוג של חריגה מסמכות ,וחוות הדעת
שהוגשה אמרה שאנחנו לא יכולים בהיתר בנייה לתת היתרים למבנים חקלאיים שמחוץ לגבול היישוב.
אבל ,בשביל זה גייסנו את משרד החקלאות ומשרד התיירות כדי להגיד ערער גם על ההחלטה הזאת של
ההתנגדויות .התקיים ביום שני השבוע דיון במליאה של הוועדה המחוזית על הערער הזה .בינתיים משרד
החקלאות החליט שהוא נלחם העניין של המבנים החקלאיים עד הסוף ,כמובן יחד אתנו אל מול מנהל
התכנון כדי לאשר לנו לתת היתרי בנייה למבנים חקלאיים .כרגע הנושא הזה עדיין נמצא בדיון ,מנהל
התכנון קצת שיפר את עמדותיו כלפינו ,אנחנו קצת אפשר להגיד מתעקשים על הנושא שאנחנו עובדים
עליו כבר ארבע שנים ,ועקביים עם הרעיון שלנו להצליח בכל התכנית הזאת ,בכל המרכיבים שלה ובכל
האלמנטים שרצינו לכלול בתכנית מההתחלה .יש לנו עוד דיון או שניים בעניין הזה במהלך החודש
הקרוב ואחר כך ,בעזרת כולם ,אנחנו מקווים מאוד לתת תוקף לתכנית עד סוף השנה הזאת ,זאת אומרת
עד סוף דצמבר  .2018אני רק אדגיש שמדובר ,בהנחה שנצליח ונמשיך ונקבל את כל התשובות שאנחנו
מתעקשים לקבל ,זאת תהיה התכנית הראשונה בארץ שהיא תכנית של מועצה אזורית שלמה ,יחידה
שלישית לכל היישובים ,עם מבנים חקלאיים ,עם תיירות בכל המועצה .זאת אומרת ,זה יהיה הישג
ראשון מסוגו בארץ .זה חשוב לי שתבינו ואנחנו באמת עובדים על זה המון בנוסף לכל העבודה השוטפת
שאתם מכירים של הוועדה של איך שהיא מתנהלת .אבל ,הפרויקט הזה הוא פרויקט דגל שהוא בהחלט
מצליח ואנחנו נעדכן כבר במליאה החדשה .אני רוצה בהזדמנות הזאת להגיד תודה רבה לכולם על כל
שיתוף הפעולה ,על יחסי העבודה המצוינים שלנו ועל התמיכה שלכם כל הדרך .אני מקווה שגם במליאה
הבאה שתהיה נצליח להמשיך לקדם את מטה יהודה עם כל  ...חדש שיהיה .תודה.
ישראל אלוני:

כשאת אומרת יחידה שלישית ,מי שהיה לו את  ...אוטומטית הוא יכול כבר לבצע?

מיכל:

לא שמעתי טוב.

ישראל אלוני:

יחידה שלישית ,מי שהתבטלה לו .סתם לדוגמא ,ניקח בא כוח שהוא מקדם תב"ע .היחידה השלישית,
ברגע שהמועצה קיבלה את האישור אז ניתן כבר לבצע? כולל ?...

מיכל:

כן .כל המועצה ,כל הנחלות במטה יהודה מקבלות יחידה שלישית בנחלה .כמו שזה עומד עכשיו זה 140
מטר פלוס ממ"ד 155 ,מ"ר.

חיים כהן:

את דיברת על היחידה השלישית ,היחידה השלישית בחמשת היישובים ,זה על הנייר ?140

מיכל:

לא .בכל המועצה ,ההחלטה של הוועדה המחוזית היא שיש או אפשרות לבית נפרד ,מגרש נפרד של 140
פלוס ממ"ד ,או  180על גג קיים .זה או-או .כלומר ,אתה יכול לבנות את הבית השלישי או על הגג של
מבנה קיים שבינינו זה לא יקרה וזה לא הגיוני ,אבל זה שיקול דעתנו אם ניתן או לא ניתן.

חיים כהן:

אבל לחמשת המושבים לא אישרו.

מיכל:

אישרו לכולם.

חיים כהן:

 180גם?
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מיכל:

אותו דבר לכולם .היום המצב הוא שכל המועצה נמצאת באותו מצב .אין לנו יישובים חריגים ,אין אף
אחד בחוץ ,אין שום החרגה .כולם באותו מצב.

חיים כהן:

כשאני ישבתי ושאלתי אותך את אמרת לי שאנחנו אולי נערער על העניין הזה של ה 140-ונלך למשהו
באמצע שזה יהיה .160

מיכל:

אנחנו עדיין רוצה שזה יהיה  140פלוס שירות יותר ,אבל בינתיים יש לנו .155

חיים כהן:

אתם יכולים להוציא משהו כתוב לאותם יישובים או לכלל היישובים?

מיכל:

כשתהיה לנו החלטה בתוקף נוציא את הכל מסודר.

ניב ויזל:

חיים ,אין החלטה סופית .כמו שמיכל אמרה ,עדיין יש לנו את המחלוקת הקטנה ,או לא קטנה של נושא
החקלאות ולכן נוציא רק כשזה ייגמר .אין טעם להוציא כרגע.

חיים כהן:

להוציא משהו  ...הוועדה החליטה את מה שהחליטה וכרגע מה שקיבלו אותם יישובים ,כלל הישובים ,על
מנת שגם אותם יישובים שלא יהיו בפנים,

ניב ויזל :אבל חיים ,תראה ,אם אנחנו עושים את זה,
דובר:

זה סתם להתגרות בהם.

ניב ויזל:

חיים כהן:

בדיוק .אני לא רוצה להוציא מצב כזה כשההחלטה היא לא סופית .בגלל שאנחנו עדיין רוצים להרוויח את
הנושא החקלאי ויש על זה מחלוקת שמגיעה למי שאתה רוצה במדינה הזאת ,אז אני חושב שזה לא יהיה
נכון להוציא משהו כשזה לא גמור לגמרי .אנחנו רוצים להרוויח עוד משהו אחד .לכן ,אנחנו מחכים עוד
קצת .אם רוצים להוציא דו"ח מצב של עד עכשיו -יכול להיות שאפשר מיכל.
זה מה שאני אומר.

מיכל:

נכון לעכשיו יש  140מטר .נכון לעכשיו בהחלטה האחרונה יש  140מטר בית.

חיים כהן:

אז אני אומר שהוועדה ,אתם ,תוציאי משהו כתוב על מה שנעשה עד עכשיו ועל ההצלחה שנעשתה עד
עכשיו ולא רק משהו בעיתון .כי את יודעת ,מפיצים בתוך היישובים .אנחנו נמצאים בתקופה של בחירות
וכל אחד מנצל את זה לכיוון שלו ואומר את מה שהוא רוצה להגיד.

ניב ויזל :בסדר גמור חיים.
חיים כהן:

מיכל:

שיהיה מסודר .לא יכול להיות שביישוב ,אני אומר לך משהו ,הכתבה שהייתה בעיתון בקיצור ,בעיתון
האחרון .הייתה כתבה שם על כל מה שנעשה ועל ההצלחה ,ועל הזה וחמשת היישובים נמצאים בפנים.
שמות של אותם יישובים והשתתפו ,והגיעו לוועדה ואני הייתי בוועדה הזאת ,אני הגשתי את ההתנגדות,
אני גם דיברתי בוועדה הזאת .אני רוצה להגיד לכם שיש אנשים שלוקחים את העיתון הזה ,באמת אני
אומר לכם ,מסתובבים איתו בית-בית ו"אני עשיתי את העבודה" שהוא בכלל אפילו לא שמע על הדבר
הזה .אבל ,הוא הגיש מועמדות והוא מתמודד .אתם מבינים? אז תוציאו על מנת שנסתום את הפיות לאותם
אנשים.

חיים ,באתר המועצה פרסמנו גם את הסטטוס .פרסמנו את זה פורמלית באתר המועצה דרך הדוברות.

חיים כהן:

אז בבקשה ,תוציאו משהו על מה שנעשה עד עכשיו ומה שהולכים לעשות בהמשך.

שמעון דדון:

אני רוצה לשאול שאלה טכנית בנושא פיצול נחלה .כשמפצלים את הנחלה ,האם יש אפשרות לבנות
שלושה בתים בכל חלק .שאלה טכנית.
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מיכל:

לא ,אבל אתה מזכיר לי משהו ששכחתי .בהחלטה שקיבלנו ,וגם על זה ערערנו ונצחנו גם את זה ,זה
שהפיצול מגרש בנחלה יהיה במסכות מקומית .אף אחד לא יצטרך יותר ללכת לוועדה מחוזית בשביל
לפצל מגרש מנחלה ,אבל בית אחד במגרש.

שמעון דדון:

יש לי עוד שאלה בקטע של מה שמחוץ לשטח המחנה .למה נגיד בישובים שלנו שלכל אחד היה לו שטח
משבצת ,למה שלא יתחמו את בשטח המשבצת ולא על שטח המחנה? המבנים שמחוץ לשטח המחנה .כי
הכל נבנה בזמנו לפי שטח המשבצת .שטח המשבצת של היישוב .נגיד לכל יישוב יש שטח משבצת שלו,
אז למה לא לדרוש ממשרד הפנים או מהוועד המחוזית שכל מה שנמצא בשטח המשבצת של היישוב ולא
בשטח המחנה?

מיכל:

הוויכוח שנשאר לנו עכשיו ,מה שדיברנו עליו ,זה על חקלאות במשבצת מחוץ למחנה.

שמעון דדון:

יש הרבה מקומות שיש להם מבנים מחוץ.

ניב ויזל :אבל הרגע היא הסבירה לך שזה מה שנשאר עדיין במחלוקת.
זידן:

לגבי מגרש שהוא קטן ,איפה אפשר לבנות עוד דירות?

מיכל:

על הגג .מותר שלוש קומות לפי התכנית.

ניב ויזל:

טוב חברים ,מי שירצה יותר הסברים מוזמן לבוא לוועדה ,הדלת פתוחה .אני רוצה להמשיך בסדר היום
ברשותכם.

שמואל אליהו:

ניב ,אני חושב שצריך להביע הערכה לכל אלה שטיפלו בערעורים האלה בוועדה המחוזית ובמקומות
נוספים ,וגרמו לכך שהסעיפים החשובים האלה של הוצאת היישובים ... ,וכולי אושרו מחדש .כי זה
בשעתו היה נראה כמשהו רחוק מאוד .וזה  ...לכל מי שטיפל בזה ,הן בוועדה המקומית ,הן למכיל ,ממו,
 ...ולכל מי שטיפול.

ניב ויזל:

תודה רבה .אני רוצה לומר לכם במילים עדינו ,אני גם לא רוצה שזה יהיה רשום יותר מדי בפרוטוקולים
כי אנחנו רגע לפני הסוף .לא כל כך אוהבים אותנו שם וזה בהחלט הישג .אני חושב שאנחנו כמליאה ,וגם
המליאה הבאה ,באמת צריכה לעמוד על הדברים האלה כי זה בסוף המהות שלנו כמועצה אזורית.

אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך .5/9/18
הוחלט :לאשר.
אישור תעריף היטל שמירה צור הדסה )אורבניקס(.
הוחלט :לאשר.
אישור תעריף היטל שמירה צור הדסה.
עו"ד תומר ענבר :חב' אורבניקס ערכה עבור המועצה בזמנו תחשיב חוק עזר להיטל שנראה שקבע בעצם את התעריפים
לכל אחד מהיישובים על פי תכנית עבודה של הוצאות נורמטיביות .לכל אחד מהיישובים נקבע תעריף.
בזמנו נקבע גם תעריף לצור הדסה ... .עבודה  ...להם  ...צור הדסה הוחרגה .קיבלנו תכנית עבודה בזמנו
והם ביקשו עכשיו לעדכן את תכנית העבודה .גם השתנו להם המרכיבים שם ,בצור הדסה מרכיבי
השמירה שם הם יותר משמעותיים פה במועצה .הם עדכנו את תכנית העבודה שלהם ,אני יכול לפרט,
לצורך העניין שני סיירים  ,24/7שתי ניידות סיור וכדומה .מעבר לזה גם היישוב גדל .זה אומר שבסיס
המחנה גם משפיע על התעריף והתוצאה היא שהם ביקשו לעדכן את התעריף ממה שניתן להם עד כה,
וכעת כדי לאשר את זה במשרד הפנים צריך גם אישור מליאה.
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ניב ויזל:

תומר ענבר:

מי שרוצה לראות את התחשיב המדויק מהמליאה ,אז יש את התחשיב בדיוק כמה העלות לפי סעיפים,
כמה הסיירות ,וזה בעצם התחשיב שמביא אותנו לתעריף של ההיטל .הנושא הזה נעשה בשיתוף פעולה
עם צור הדסה.
התעריף .5.50

לכל יישוב תעריף בפני עצמו .פה לצור הדסה יש להם תכנית שמירה מיוחדת והם ביקשו לעדכן את זה ,והתעריף שלהם
עודכן .ספציפית לצור הדסה.
כמה היה לפני ?
דובר:
תומר:

לפני היה .7.30

ניב ויזל :טוב ,תודה רבה ,אנחנו מאשרים את זה .אני מעביר את זכות הדיבור לגזבר ,בבקשה משה.
פתיחת חשבון ושינוי בעלי זכות חתימה חשבון רשות +הורים לפי פירוט:
שם ביה"ס
דרור על
יסודי משלב
יצירתי

פרטי הבנק
רשות /הורים
לאומי סניף
 916בית שמש

בעלת זכות חתימה לאשר מורשת חתימה
מזכירת ביה"ס
מנהל/ת ביה"ס
פיקהולץ שילה ענבל נעמי ורקר ת.ז.
035508680
ת.ז032287450 .

הוחלט :לאשר.
אישור דוחות כספיים לישובים לשנת :2016
ע"י
מבוקר ע

שם הישוב

דו"ח ליום
דו

מבוא ביתר

 31.12.201גבי אחרק
6

הכנסות

הוצאות

620

616

עודף גרעון
לשנה המבוקרת
4

עודף גרעון
עודף/גרעון
מצטבר
37

הוחלט :לאשר.
אישור דוחות כספיים לישובים לשנת :2017
שם הישוב

דו"ח ליום
דו

ע"י
מבוקר ע

הכנסות

הוצאות

טל שחר

31.12.17

אלימלך
רוא"ח
בנימין רוא

1658

1680

עודף גרעון
לשנה המבוקרת
- 22

עודף גרעון
עודף/גרעון
מצטבר
293

הוחלט :לאשר.
משה אוחיון:

ערב טוב ,יש לנו כמה נושאים קצרים .סעיף  4זה יישוב בשדרות  ...כל שנה אנחנו חייבים על פי הנחיית
משרד הפנים לאשר במליאה את המסגרות אשראי .סעיף  5זה בית ספר חדש אנחנו צריכים לפתוח
חשבון כי יש שם בעלי זכות חתימה בחשבון של הרשות וההורים .סעיף  6זה דוחות כספיים של יישובים
שהעבירו  2016ל .2017-בסעיף  7זה עדכוני התקציב השוטף .כל העדכונים פה זה העברה מסעיף
לסעיף .התקציב נשאר בסעיפים האלה ,הכלליים ,אותו דבר.

סעיף 8
הוחלט :לאשר.
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משה אוחיון:

אנחנו נעבור לסעיף  ,8זה תב"רים חדשים .תב"רים חדשים שאושרו לנו על ידי משרד החינוך לנגישות
אקוסטית .יש לנו ב 8.6-כבר עדכון תב"רים .אנחנו מתחילים לבנות מגרש כדורגל גדול .בינתיים הטוטו
אישר לנו את הסכום ואנחנו רוצים לאשר אותו במליאה ובמשרד הפנים ,ולאשר את התב"ר ולהתחיל
לעבוד .להתחיל לבנות את המגרש .שאר התב"רים זה עדכונים ,זה תב"רים ישנים יותר שיש בהם
אישורים בקרנות הרשות כי הם לקראת סגירה ,אנחנו הולכים לסגור אותם .יש לנו ב 8.12-בית ספר
יסודי עין עקובה ,אנחנו צריכים לסיים אותו .הגדלנו שם את התקציב כדי לסיים את עבודות הבטיחות
האחרונות ,נדווח ונקבל את הכסף .זהו.

אישור לקבלת סיסמא לצפייה בבנק הפועלים ובנק דיסקונט לעובדות הגזברות  -איריס אבוקרט ת"ז 028133221
ליז גנון ת"ז 024281420
הוחלט :לאשר.
משה אוחיון:

אנחנו מבקשים להכניס עוד עובדת בגזברות כדי שהיא תוכל לצפות בבנק פועלים ובבנק דיסקונט
ביתרות ,כל יום ביתרות היומיות .תודה וערב טוב .יש הרשאה ,יש קוד להיכנס לבנקים כדי לצפות.
עכשיו הקוד הזה נמצא רק אצל עובדת אחת ,אנחנו רוצים לתת לעוד עובדת .זה קוד לצפייה בלבד.

ניב ויזל:

טוב חברים ,ערב טוב .אני רוצה אחרי שסיימנו את הסעיפים הקטנים שהיו הפעם ,מליאה עם מעט מאוד
סעיפים ,לסגור את המליאה הזאת עם כמה מילים.
אני רוצה כראשון הדוברים ,לתת ליו"ר וועד העובדים .בבקשה ,משה דוד.

משה דוד:

תודה רבה ,ערב טוב לכל החברים .בחודש הבא ,בתאריך הזה ,סביב השולחנות המכובדות האלה יהיו
סנטורים וחברי בית נבחרים חדשים .אז שאפו גדול לכולכם .אני מאחלת בשמם של העובדים לכל חברי
המליאה הנוכחיים והחדשים שייבחרו ,איך אומרים? שימשיכו וייתנו מזמנם וממרצם למען התושבים
בכלל מטה יהודה ,ולתושבים עצמם מהיישובים עצמם שלהם .הייתי מבקש רק ,באמת ,הבחירות הן כל
כך נעימות וגם מתלהמות מדי פעם .הייתי מבקש מכם שתשפיעו על כך שהבחירות יתנהלו בסדר ,בצורה
דמוקרטית .איך אומרים? בקרב על השולחן ,התמודדות מכובדת וכל הדברים האלה ,וזה גם ישליך על כל
התושבים ועל כל העובדים .אז בשמם של העובדים אני מודה לכם על כל הפעילות שעשיתם למעננו ,ואני
מודה להנהלת המועצה .באמת ,היה לי שיתוף פעולה מלא ,מכבד ומכובד מההנהלה הזאת .מניב ,מבני,
פיני וכל חברי ההנהלה .ובעיקר ,האיש היקר שלנו ,באמת ,זו לא סתם קלישאה .אם הגזבר לא היה עומד
איתן ודואג לכל המשכורות וכל הרכיבים הפנסיוניים ולא פנסיוניים של העובדים -אז באמת היה לנו מצב
לא נעים .אז חברים ,שתהיה בהצלחה ,בחירות מוצלחות לכולם לנוכחים ולחדשים שיבואו .אנחנו
העובדים נחכה לכם באיזשהו שלב.

משה דוד:

וגם הייתי מבקש יותר התערות בחיי העובדים .כי בדרך כלל אתם באים ,מחליטים החלטות כאלה .תראו
חבר'ה ,העבודה שלכם היא מאוד מאוד חשובה ,תראו כמה מיליונים מעבירים ככה בצורה כזאת .אז
תיקחו את העניין בצורה הטובה ביותר והרצינית ,ושיהיה בהצלחה לכולם חברים .כל טוב לכם.

פיני תורן:

שלום לכולם .קודם כל ,תודה למשה דוד על שיתוף הפעולה ,גם  ...ישר כוח .תראו ,נפלה בחלקי זכות
גדולה לשמש כמנכ"ל המועצה מזה כשנה וחצי עד הבחירות .זאת הייתה ההחלטה ו ...אני עכשיו אתאר
לכם איזו סיטואציה כדי שממנה תבינו באיזה מצב הייתה המועצה .ביקר שר פנים אצלנו לפני כשנה וחצי
פלוס-מינוס ,שבוע-שבועיים אחרי שנכנסתי לתפקיד .וכתוב לבו על היין  ...הוא אמר את הדברים
הבאים" :חברים יקרים ,מזה חודשים רבים הקמתי צוות לצידי ולידי ,נפגשנו אחת לשבוע ודנו בנושא
מטה יהודה .היה ברור לי שזה רק עניין של זמן עד שנמנה וועדה קבועה למועצה לאור המשבר הקשה
והעמוק שנקלעה אליו" .הוא הוסיף ואמר" :אני שמח להגיד לכם שבשנה האחרונה ,אחרי מעקב ,וליווי
ומסירות הארגון מתפקד לשביעות רצוננו במשרד הפנים .בהיבט התקציבי ,בהיבט של כוח אדם ועוד
מספר משתנים" .אני מספר לכם את זה כדי שבכל אופן כולנו נבין שאי אפשר לתפקד ולעשות דברים
כאילו אנחנו ביום-יום ,כאילו שלא קרה דבר .והעסק באמת היה לא פשוט .אני ,כמי שהבין שנכנס
לתפקיד למשך כשנה וחצי הגדרתי משימות נקודתיות שאטפל בהם מבלי להתפרש על יותר מדי נושאים.
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אחד הנושאים המרכזיים זה כל הנושא של כוח אדם ,משאבי אנוש בהיבט של קליטה ושחרור ,קבלת
עובדים ,כל הנושא של הכשרת כוח אדם ,כאשר בראש סדר העדיפות היה להמשיך לאפשר לעובדים ...
המועצה את הנושא של ההשכלה האקדמאית .כל עובד ,עד היום ולא משנה מה רמתו ודרגתו ,אלא באמת
משתנים קטנים ,יכול היה להמשיך וללמוד ,להיכנס למערכת של לימודים אקדמאיים תוך כדי זה שהוא
מקבל יום חופש ועוד  25אחוז בשכר לימוד.
נושא מרכזי נוסף היה קשר לוועדים המקומיים שהוא ליבת העבודה של מזכירות המועצה .קשר שוטף
ותמידי עם הוועדים המקומיים בסיוע כל מה שנדרש .עכשיו תראו ,אין מושלם .שום דבר לא קורה
מאליו .כאשר נפתחת שנת לימודים -יש מאחוריה אנשים .כשעובר תקציב מועצה -יש מאחוריו אנשים.
כאשר משקיעים עשרות מיליונים ביישוביים ,בפיתוח ,בתשתיות ,במתקנים -יש מאחורי זה אנשים .כל
זה אני אומר כי מעת לעת שמענו על עובדי המועצה דברים כאלה ואחרים .חברים יקרים ,בסך הכל עובדי
המועצה הם אנשים יוצאים מן הכלל .עשו את עבודתם נאמנה למרות הערה שמדי פעם ככה ספגנו
ביקורות כאלה ואחרות וזה בסדר .אבל ,גם אנחנו ,כתושבים ,צריכים מעת לעת לשקול את מה שאנחנו
אומרים ומפנים כלפי העובדים .דבר אחרון ובזה אני מסכם; תודה לכם ,אתם ,מליאת המועצה ,כנסת
המועצה על התמיכה שנתתם למנהיגות המועצה ,לניב ,לבני ל ...את המועצה ,לשתף פעולה ולתת להם
את כל הכלים כדי שהמועצה תמשיך לתפקד כפי שנדרש .תודה לכם ,נתראה בשמחות.
בני אלירז:

ערב טוב .תודה לפיני ,תודה למשה דוד .משה דוד ,אתה דיברת ככה על ערב בחירות וזה ,אתה היחידי
שיש לו עוד חמש קדנציות מובטחות .לא יודע איך אתה עושה את זה ,משהו דומה לדמשק .ערב טוב
לכולם .כאמור ,א' אני חוזר קצת אחורה בזמן .בערך לפני שנתיים וחצי עמדתי כאן ואני עושה לעצמי
ככה חשבון נפש עם עצמי ומסתכל על האנשים שיושבים כאן מסביב .אני אומר בהתרגשות שהייתה
תקופה מאוד מאוד מאתגרת .תקופה מאוד משמעותית עם כל המאורעות שקרו במטה יהודה .צוותי
העבודה המדהימים ,דיברו כאן על עובדי מועצה .יש פה ראשי אגפים ,ניב נמצא פה ,מיכל ,פיני ,משה
אוחיון ,וועד העובדים ,רועי ,לשכה משפטית שהם חלק בלתי נפרד מאתנו ,מזכירות המועצה והעובדים
כולם ,באמת ,נתנו שכם ונתנו כתף והיה באמת מעבר לאתגר היה מעניין לעבוד .תודה מאוד גדולה לך,
ניב .אני חושב שעם כניסתי בנית עבורי תיק שהוא מאוד משמעותי ורחב היקף ,משהו שמצריך
התעסקות יומיומית על הרבה שעות ככה על פני היום ,ותודה על כל הגיבוי ,על כל התמיכה ,על כל
שיתופים הפעולה .בסך הכל הייתה תקופת עבודה נהדרת בתוך המועצה עם האגפים כולם .אני רוצה
להגיד באמת תודה אישית גם לכם ,חברי המליאה .בלעדיכם בסופו של יום שום דבר לא יכול לזוז .אני
וניב חלק מחברי המליאה ,אתם כמובן עושים זאת בהתנדבות ,אנחנו גם מקבלים שכר .אבל ,שום דבר
לא יכול לעבוד בלעדיכם .אני חושב ,אני לפחות מרגיש ואני מניח שגם ניב ,הייתם עבורנו אוזן קשבת
בהרבה מאוד ימים ומקרים .אני חושב שזה הדדי ,גם אנחנו היינו עבורכם כתובת ואוזן קשבת .דלתנו
הייתה פתוחה לכל .אני חושב שסך הכל שיתופי הפעולה הניבו תוצאות מאוד טובות .אנחנו קצת ברוח
של בחירות אז אנחנו שומעים כל מיני דברים שאני לא רוצה להיכנס אליהם ואפילו לא להתייחס אליהם,
אלא באמת למי שמכיר את מה שנעשה במועצה בשנתיים וחצי-שלוש השנים האחרונות ,אז רואים שיש
דרך ,יש עשייה ,יש כיוון .יש גם תוצאות ,אבל שוב ,כמו שאמרתי ,לולא כל מי שיושב כאן מסביב לא
היינו יכולים לעשות ,כך שלכל אחד מכם יש בדיוק את אותה אחריות כמו שיש לי ולניב וככה אני רואה
את הדברים .בסך הכל אני אומר שכל אחד מכם הוא סגן ראש מועצה מבחינתי .אין מישהו שפנה והדלת
לא הייתה פתוחה ,והטלפון לא ענה ,וניסינו לקדם ולפתור את כל הבעיות .אני חושב שזה המעט שאנחנו
יכולים לעשות כעובדי ציבור .להיות עובדי ציבור ,כאמור ,זה לא דבר פשוט אבל זו שליחות .אני ,אגב,
מאוד רוצה את השליחות הזאת .אני חושב שאני בנוי אליה ,הכנתי את עצמי לשליחות כזאת ויש בה
סיפוק מאוד מאוד גדול מצד אחד .מצד שני ,יש דברים אחרים פחות יפים ,אבל זה משהו שאתה בוחר
לעשות ואני שמח שנפל בחלקי לעבור את התקופה הזאת .כולי תקווה שהמועצה הזאת תמשיך ,ואני
בטוח שאני תצעד קדימה כי יש דרך ,ויש פה מנהיגות ,וכל מי שיושב סביב השולחן הוא מנהיג ביישובו
שלו ומנהיג את המועצה כולה .וככל שאנחנו נראה את הארגון ,ואת המטרה ,את מטה יהודה -הוא,
הארגון הזה שאנחנו צריכים לשרת אותו ,והוא שמוביל אותנו -זה הבית שלנו .עליו אנחנו חייבים
לשמור מכל משמר ,וככל שנטיב לעשות את זה יהיה טוב לנו ,לילדנו ולדורות הבאים .תודה רבה לכולם.
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ניב ויזל:

עוד שנייה שאלות .אני רוצה לבקש ,איך אומרים ? מוותיק חברי המליאה ,אין לי מושג כמה שנים,
הרבה מאוד ,לברך בשם הפורשים .אולי האיש הכי וותיק פה במליאה שהיה גם סגן ראש מועצה ולא
ימשיך אתנו במליאה הבאה .בבקשה ,שמוליק שני.

שמואל שני :תודה .אני עכשיו נמצא ב ...הרביעי אז כל השבחים כבר נאמרו פה על עובדי המועצה ,מבצעי התפקידים
וכדומה .אני רוצה לומר רק שאני מאוד נחרדתי באותו בוקר כשהסתבר לי שראש המועצה נעצר
ועשרות עובדים נחקרים ... .דברי פיני ששר הפנים חשב ש ...זה עניין של ימים .וודאי נציין שבזכות
ממלא מקום ראש המועצה ,והגזבר ,ועובדי המועצה באגפים השונים ,הצליחה המועצה לגרום לכך
שתושבי המועצה ,אלה שאנחנו מייצגים אותם ,כמעט ולא הרגישו שיש בעיות שלא נפתרו .לאורך זמן
של שנתיים ,יותר מאוחר דברים הסתדרו קצת ,אבל לפי דעתי זה ההישג החשוב ביותר של הקדנציה
הזאת של המועצה .ושמחתי שכך זה עבר כי הייתי במספר קדנציות במועצה ומעולם לא היינו במצב
משברי כזה .היינו יותר עניים ,היו בירושלים בכל מיני מקומות גם שהיה קשה לגור שם ,בעין כרם
וכדומה .לא כולם זוכרים את זה .אבל ,הדברים הסתדרו והכל  ...כפי שראוי ,כולל  ...הרים שאני מאוד
מעריך את מה שהיא עשתה לנו .מבחינת התושבים ,המשבר הזה היה משבר שהוא נמנע .אני רוצה
להודות לכל החברים שגם במליאה הזאת .... ,מהמליאות הקודמות הם אינם פה ,שבוודאי מפעם לפעם
שאלתי שאלות .יותר מאשר פעם התרעתי אותם לכל עובדי המועצה ,בדרך כלל הייתי בא עם כל מיני
שאלות ודרישות במסגרת תפקידי בוועדות אחרות ותמיד נעניתי ברוח טובה כלפי הנבחרים ... .אני
מאחל לכם ,מאחל לנו  ...בקדנציה הבאה תוסיפו עוד ועוד .תודה.
)כפיים(
שמאי ולני :אני רוצה לברך את כולכם על מה שעשיתם למען היישובים .אני רוצה לברך את דורית אוחנה במיוחד
שהיא ליוותה את כולם ועשתה הרבה למען ממלא מקום ראש המועצה והסגנים .אני רוצה לאחל לה
הצלחה ,והרבה בריאות ותמשיכי להיות כמו שאת זה מה שאני רוצה להגיד .תודה רבה לך.
שאול:

שאול ממושב אורה ,אני מצטרף לכל האיחולים של ההצלחות של המליאות ,והוועדים השונים ,ויושבי
הראש ,מי ש ...עם החבר'ה החדשים .שמעתי את משה דוד המכובד ואני חושב שעם כל הצער שבדבר
שבית המשפט אמר את דברו לגבי משה דדון אל לנו לשכוח לפחות את השנתיים וחצי הראשונות שלו.
אז מגיע לו גם מחיאות כפיים.

)כפיים(
ישראל אלוני :אני חושב שהמליאה הזאת הייתה אחת המליאות הגרועות ביותר של המועצה האזורית .הגענו לשפל
שלא הגענו אליו מאז שהמועצה האזורית מטה יהודה הוקמה .אתם רואים את התוצאות ,התוצאות
קרובות מאוד .אני חושב שאנחנו כמליאה כשלנו .כל שומרי הסף ,מה שקוראים להם ,היועצים
המשפטיים ,ביקורת פנים ,משרד הפנים ,כולם כשלו בעניין הזה .לא יכול להיות שבית משפט יבוא ויגיד
את מה שאמר לאילו תוצאות הגענו ,וכולנו שותפים לזה .אף אחד שלא יתמם ,והם שותפים לזה ואני
חושב שנגמר העידן של כל הקומבינות וכל הדברים האחרים .אנחנו רואים שגם המשטרה ,וגם כל
הגופים האחרים יודעים לעשות את העבודה ואנחנו צריכים לדעת לבחור את האנשים שיהיו מתאימים,
אנשים נקיים שיתנו שירות באמת לציבור ,שירות נקי עם כל הבעייתיות של המועצה האזורית .ובאמת,
רוב האנשים ,גם במועצה האזורית  ...העובדים של המועצה ,חברי המליאה -רוב רובם המוחלט הם
אנשים טובים ,אנשים הגונים שעושים את העבודה שלהם .אבל ,אנחנו לא ידענו להוקיע את הקומץ
הקטן שעושה את כל הקומבינות ואת כל מה שהיה שהרבה אנשים פה יודעים .אני רוצה להגיד לכם
שאני פעם ראשונה הייתי בחקירות של  443בגלל שאני חבר מליאה .זה לא נעים .בגלל שאני חבר
מליאה ,בגלל שאני שואל ,מתעניין ,בודק ,אומר 'למה ,מו ,מה' -הגעתי לחקירות לא פעם ולא פעמיים
וזה לא נעים .אני חושב שחבר מליאה צריך לייצג את היישוב שלו ,לעשות את העבודה האמינה והטובה.
הוא צריך להיות לא בעל חריגות בנייה ,לא שהוא חייב כסף בארנונה ולבוא לפה ולהצביע על תקציב או
על כל דבר אחר .אנחנו צריכים לבדוק שחברי המליאה הבאים ,כל אחד ביישוב שלו ,גם בוועדים
המקומיים ,יהיו אנשים שראויים לייצג את הציבור כי נציג ציבור צריך להיות משהו שהוא באמת נציג
ציבור .לא נציג של עצמו .זה דבר אחד שהייתי חייב להגיד אותו .דבר שני ,אנחנו רואים שמתי
שהמועצה הכי מבצעת פעולות ביחד ,עם העובדים ,עם הוועדה כמו שראינו פה במליאה הזאת עם וועדת
בניין העיר ,עם  ...הקרקעות שגם החבר שלנו היה שותף ועשה אותה -אנחנו הגענו לתוצאות יפות וככה
זה היה צריך להיות .ובסוף ,אני רוצה להגיד לך ניב ,באמת לכל הצוות של העובדים ולכן באופן אישי
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שהצלחנו להביא את המועצה ליום של בחירות שהמועצה רגועה ,ושאני מקווה שבשנים הבאות לא תהיה
לנו עוד מליאה כזאת .תהיה מליאה עם רשות חזקה ,עם הנהלה חזקה ,וועדת ביקורת חזקה,
ייעוץ פנים חזק ,גזבר חזק וזה יהיה לטובת כולנו .אני מאחל לכולנו באמת הצלחה ותודה
רבה.
ניב ויזל:

חברים ,אני מבקש .לכל אחד יש זכות דיבור אבל שידברו בלי הערות ביניים .לכל אחד מותר
להגיד מה שהוא רוצה ,זה בסדר גמור .זאת מליאה אחרונה ,אנחנו שומרים כל אחד על כבודו
של האחר.

דוד דרומלביץ :אני מצטרף לכל הברכות שלא אחזור עליהם .יש אבל עוד פלח מאוד חשוב פה שלא התייחסו
אליו וזה וועדות המליאה .הייתה לי הזכות להיות יו"ר וועדת 'תנ"ס ,יושבים פה גם סביב
השולחן חברות וחברים שיחד ליווינו כוועדת מליאה את שלהבת והצוות שלה .היה מדהים
לראות את המסירות שלהם ,את האחריות שלהם ,את ההובלה שלהם בכל התחומים שתחת
אחריותם .בקטע שלנו זה היה בתרבות ,נוער וספורט ואנחנו סייענו כוועדה ציבורית .רוב
החברים שיתפו פעולה ,הגיעו למפגשים ,הגיעו לסיור שעשינו להכיר את הפעילות במועצה.
זכינו לשיתוף פעולה מלא גם בזמנו של ראש המועצה ,גם בשנתיים וחצי האחרונות של ממלא
מקום ראש המועצה ,של סגן ראש המועצה ,של הגזבר ,של המנכ"ל וסייענו כמיטב יכולתנו
לעשייה שלהם .אני בטוח שכל חבריי ,שריכזו את הוועדות האחרות והחברים שלהם עשו
כמיטב יכולתם .אני בטוח שגם במליאה הבאה ,אני מבין שלחלק מהיושבים פה סביב השולחן
ממשיכים ,חלק מסיימים והולכים ולדרכים אחרות .אני בטוח שגם תהיה היענות במליאה
הבאה של חלק מהיושבים פה ושל חדשים להקים ולפעול בוועדות של המליאה .זה תחום
מאוד מאוד חשוב לתיווך בין התושבים ביישובים השונים לבין הצוותים המקצועיים של
המועצה .תודה לחברים לצידי בוועדות ,וחשוב גם שכולנו נדע על העשייה הברוכה הזאת של
רבים וטובים מהיושבים פה ,ושל אלה שמכל מיני סיבות היום לא פה .תודה.
)כפיים(.
פיני תורן:

אני רוצה להגיד על דוד דרומולביץ ,אנחנו מכירים איזה יומיים ,על התרומה שלו הבלתי רגילה
בכל וועדה ,בכל תחום שהוא לקח על עצמו -פשוט להצדיע לך .והלוואי וכולנו נדע להתמיד
ולעשות מה שאתה עושה ללא תמורה ,ללא שכר.

שמעון דדון:

אני רוצה לסיים בטעם טוב כי הראייה שלי שונה קצת מכמה חברים .בנושא של הביקורת
אפשר להמשיך כל הזמן .אני סך הכל מה ...גם כגזבר וגם  ...אני רואה שיש לנו בעז"ה צוות
מנצח ,צוות טוב ,צוות שינהיג את המועצה למקומות טובים .אי אפשר לבוא ורק לקטר ולהגיד
דברים .מה שהיה ,בכל מערכת יש קלקולים ,ההתגברות ,כמו שציין החבר הוותיק פה היא
דבר נכון .אני לא הגשתי מועמדות למליאה הבאה כי יש לי דברים אחרים לעשות .לשמחתי
יבואו מהיישוב שלי .מיציתי את עצמי בקטע הזה .אני רק אומר שלפי הראייה שלי ,אני לא נוהג
ב"ה להתחנף לאף אחד כי אני לא  ...אבל מהראייה שלי יש לנו צוות שהוא לא טוב ,אלא הוא
טוב מאוד שמוביל את המועצה בדרך הנכונה והטובה .עובדה שלמשרד הפנים אין דיבוב ,ואין
לו שום נגיעה ,ואין לו שום כלום והכל מתנהל על הדרך הטובה ביותר .תמיד אפשר לתקן,
תמיד אפשר לעשות תיקונים ,אבל גם בינינו אנחנו צריכים לפרגן אחד לשני וללכת בכיוון של
אהבה חינם ,ולא להציב רגל אחד לשני .אז בגלל שאנחנו כולנו בסדר גם הם הצליחו .אז זה
העניין .צריך לתת את הקרדיט לצוות הזה שהוביל אותנו למקומות יותר טובים .יש לנו גם את
הילדים שלנו שיושבים בנחלות ,יש לנו את הנכדים ואני מאחל הצלחה לכולנו.

ניב ויזל:

מישהו רוצה? זהו .טוב ,אז אני אסכם .קודם כל ,אנחנו מסיימים בעצם את המליאה האחרונה
עד הבחירות הבאות .המליאה הבאה תתקיים בין אמצע לסוף נובמבר .לוקח זמן עד
שמקימים אחרי שמסיימים .סיבוב שני זה בכלל נדחה ,נדמה לי לאמצע סוף דצמבר למליאה
הבאה .המליאה והעבודה שתהיה אחרי הבחירות זו עבודה שאני לא יודע כמה מכם מבינים
מה המשמעות שלה .יש המון עבודה לאחר הבחירות האלה ואנחנו נצטרך לראות איך אנחנו

פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך  10/10/18עמוד 16

מקדמים ולא פוגעים בדבר .ניסינו למליאה הזאת להביא את כל הסעיפים האחרונים שעוד
צריך לעשות ובעצם כל תיקוני התקציב וכל דבר נצטרך לעשות כבר בעזרת המליאה הבאה.
בנושא התקציב ,נאסר עלינו להעביר תקציב ,כמו שכבר דיווחתי .אנחנו לא נעשה תקציב,
אנחנו נתחיל לעבוד על זה אחרי הבחירות ואנחנו צריכים להעביר תקציב עד מרץ .2019
בינתיים המועצה תעבוד לפי תקציב  ,2018אחד חלקי שתים-עשרה ,ככה עד מרץ שנעבור את
הבחירות .בשאר הנושאים .לא נפל הכבוד ,במירכאות או שלא במרכאות ,כל אחד שיגיד איך
שהוא רוצה .יצא לי בשנתיים וחצי-שלוש האחרונות לשמש כממלא מקום ראש מועצה .אם
תלכו אחרו תראו כמה דברים עברנו ,מה קרה פה ,איזה משבר היה במטה יהודה .אני לא
חושב שאתם מבינים עד כמה המשבר היה גדול .אני רוצה להגיד לכם תודה כי אני לא חושב
עם כל הטענות של כולם ,ואני לא מדבר על מה שקרה לפני שבאתי ,אני מדבר אך ורק מאז
שהגעתי .לפני אני לא הייתי חבר מליאה ,לא הייתי פה אז אני לא רוצה לדבר על מה שקרה
לפני .רק על מה שקרה מאז שהגעתי ,זה שלוש שנים .בשלוש שנים האלה כל המליאות
התנהלו בצורה ,אפשר להגיד ,בצורה בריאה .ניתן לדבר לכולם ,ניתנה זכות הדיבור ,שמרנו
על אווירה יחסית בהחלט טובה ,עניינית .יש פה מספר חברי מליאה ששאלו תמיד שאלות,
אנשים שרצו לדעת את הספרים הלכו למשה אוחיון .אנחנו העברנו יחד שלושה תקציבים-
 2017 ,2016ו .2018-להעביר תקציב במליאה כזאת של כמעט  400מיליון שקל בשנה ,מי
שיודע ,ולהצליח להעביר את זה בזמן תמיד במשרד הפנים ,ותמיד היינו ראשונים במחוז
שהעברנו את התקציב .אז אני לא יודע מה יהיה בעתיד ,אני רוצה להודות לך .תראו ,בסוף
בסוף מה שבודקים במשרד הפנים זה אם עומדים בתקציב או לא .כמה שמנו ביישובים ,מה
היה בחיוב -את משרד הפנים זה לא מעניין .אנחנו רגולציה של משרד הפנים והם מסכלים על
תקציב .במטה יהודה ,הראשונים בשלוש השנים האחרונות להגיש תקציב ,שיאשרו תקציב
וזה לא פשוט .זו עבודה קשה מאוד .דבר שני ,עברנו פה המון שינויים :פתחנו בית ספר חדש,
סגרנו בית ספר אחרי שישים שנה .העברנו דברים ,עשינו פה המון דברים .השקענו פי שתיים
ביישובים ממה שהושקע אי פעם והכל נעשה על ידי מליאת המועצה .שום שקל לא עובר
ליישוב בלי שמליאת המועצה אישר תב"ר .ובלי שאתם תאשרו פה את התב"רים האלה אי
אפשר להעביר שום דבר לאף יישוב .אני חושב שזה המקום בשם כל תושבי מטה יהודה
ויישובי מטה יהודה ,מותר להם להגיד תודה לפחות על השנים האחרונות שאני עובד אתכם כי
זה מוקלט ,ואני חושב שכל אחד יכול גם לראות את זה .אז אני רוצה להודות לכל חברי
המליאה על הפרגון והעזרה לי בשלוש שנים הללו.
מה שקורה ,אפשר להגיד בחודש האחרון ,בבחירות ,זה פשוט לא יאומן .פיני אמר את זה ואני
לא יודע כמה שמתם לב למה שהוא אמר 200 .רשימות נרשמו בבחירות לוועדים המקומיים
ולחברי המליאה 200 .רשימות .תראו איזו דמוקרטיה ,תראו איזו מעורבות .מכל ה200-
רשימות תכפילו את ה 200-בממוצע של  7מועמדים לרשימה ותבינו כמה אנשים רוצים
להתנדב ולהיות מעורבים במועצה הזאת .חברים ,אני היום שאלתי במקומות אחרים ואין לזה
אח ורע .אנשים נלחמים בשביל לעזור ולתרום ביישובים והכל בהתנדבות .מטה יהודה היא
מועצה מעורבת תמיד ,אנשים באים ,אנשים רוצים להיות מעורבים ,אנשים מתערבים ,אכפת
להם .אני חושב שזה כבוד גדול ואני רוצה בשם המליאה גם להגיד לחזי ,לפיני ולכל וועדת
הבחירות .יושבים פה גיא ויס ,ושמחה ,כל מי שבוועדת הבחירות .אני מדגיש את שמחה
שעבדה קשה מאוד בבחירות ,עזרה לכולם בהתנדבות ,ישבה שם ,עזרה ברישומים שלא יהיו
טעויות .באמת ,אנשים פה השקיעו וכל הכבוד על המעורבות הזאת .זו הדמוקרטיה .אני רוצה
להגיד לכולם ואני אומר את זה גם בהסתובבויות עכשיו ביישובים .אל תשכחו דבר אחד:
אנחנו ב 30-הולכים להצביע ואחרי  2:00 ,00:00בלילה כשזה נגמר -אנחנו נקום בבוקר ב31 -
לחודש ואנחנו נהיה אחרי כל זה בכל המקומות .ואנחנו צריכים להישאר משפחה אחת ,ואנחנו
צריכים להישאר חברים גם בתוך היישובים עצמם נמשיך לחיות ולשמור על הדיבור ,ועל
מערכת בחירות נקייה בתוך היישובים וגם מחוץ להם .אף אחד מכל המועמדים ,מכולם ,לא
רוצה לעשות רע .כולם רוצים לעשות טוב ,כולם רוצים לתרום .ולכן ,אני מבקש מכולם באמת
לשמור גם על עצמם ,וגם על כל המועמדים .לא יכול להיות שמישהו יחשוב שלאחד
המועמדים אין משפחה ,אין ילדים ,אין מישהו שנפגע מאחורה .חברים ,אנחנו כולנו נשארים
אחרי זה באותו מקום .אנחנו לא יכולים לפלג את עצמנו בגלל הבחירות האלה ולהתחיל
לאחות את הקרעים אחרי זה חמש שנים .ותאמינו לי ,אני יודע על מה אני מדבר .גם ביישובים
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עצמם וגם בנושא רשות המועצה .אני רוצה להגיד לכם שיש דברים שזה בלתי נסבל .צריך לא
לעבור את הקווים .ישראל אמרת במילה מה שאמרת -זה מתחיל מכאן .נבחר ציבור שייבחר
בגלל כל מיני דברים כאלה או אחרים ,לא משנה לאן ,זה לפחות לא בבית ספר ואני רוצה
להגיד לכם שגם לא בבית ספרכם .אני רוצה להגיד לכם מספר דברים 25 .מהנציגים שיושבים
פה לא ממשיכים לעוד קדנציה .לא שמו את השם שלהם לעוד קדנציה .אני חושב שבשם כל
המליאה ,צריך להגיד לכולם ,שמוליק היה רק הנציג שלהם כ-הוותיק ביניהם ,אבל בשמי
ובשם כולם ,כל מי שהיה ולא ממשיך אנחנו באמת רוצה להודות לו ולהגיד לו תודה בשם
כולם 11 .ממשיכים מתוך המליאה הזאת ,ממשיכים למליאה הבאה ללא בחירות וכבר יודעים
שהם יהיו במליאה הבאה .אז אני רוצה לאחל להם הצלחה .ב 22 -רשימות יש מועמד אחד,
מתוכם ה 11-האלה .זאת אומרת ,שיש עוד חדשים שכבר יודעים שהם יהיו במליאה הבאה
שאין להם התמודדות .אז אני רוצה בשמי ובשם הנהלת המועצה ,בשם עובדי המועצה יחד
עם משה דוד ,באמת בשם כל האגפים ,להגיד לכם תודה ובואו נרים כוסית .לחיים.
חברים ,אז בשם המליאה היוצאת ,תודה רבה .לא ניפגש בהרכב הזה עוד פעם .תודה  -לחיים.

הישיבה ננעלה בשעה 18:30

_____________
פיני תורן
מנכ"ל המועצה
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ניב ויזל
מ"מ ראש המועצה

