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של ישיבת הנהלת המועצה האזורית מטה  18/13/20פרוטוקול מס' 
  10.03.21כו' באדר, ביום רביעי  בזום יהודה שהתקיימה

 
 נכחו:

 ראש המועצה -ניב ויזל 

 אורה -נהרי שאול

 בית זית -שושני יניב חיים

 גבעת יערים -בן אהרון יהודה

 טל שחרסגן ראש המועצה,  -אלירז בני

 נוה מיכאל -ירמי דוד

 עין ראפה -ברהום יוסף

 צובה -מלול דוד

 

 חסרו:

 סגן ראש המועצה, צור הדסה -שלומי מגנזי

 אביעזר -רחמיםמרדכי 

 מבוא ביתר -שלומציון לולו

 זנוח -כהן חיים

 שריגים -יהושע משה בובי

 רמת רחל -דרומלביץ דוד

 שואבה -ששון יצחק צחי

 עמינדב -קינן שמעון

 ישעי -ורדי אלון

 תירוש -דוד גבאי

 

 משתתפים: 

 מנכ"לית המועצה -רחלי משה

 היועצת המשפטית -עו"ד ורד כהן

 מבקר המועצה -יואל ינון

 מנהלת לשכת ראש המועצה -גלית דהן

 גזבר המועצה -משה אוחיון

 עוזר ראש המועצה -פיני תורן

 עוזרת מנכ"לית -עדי קמחי



 
 

 
 

 
 

 הודעות יו"ר
 גדר ההפרדה. על עם דגש למצב הביטחון של תושבי קו התפר ישיבה ייחודית .1

 הודעות יו"ר. .2

 .243656, סימכון: 27.01.2021אישור פרוטוקול הנהלה מתאריך  .3

 אושר

 פרסום פרוגרמה של שטחי מקרקעין בבעלות המועצה המיועדים להקצאה במסגרת ועדת הקצאות. .4
ט', השימוש המתוכנן על פי הפרוגרמה: בית  520לפי תכנית מי/  609ממגרש  חלק   -צור הדסה א. 

 .כנסת
ב', השימוש המתוכנן על פי הפרוגרמה:  489לפי תכנית מי/   402/2חלק ממגרש   -נחושה ב. 

 .בית כנסת
א', השימוש המתוכנן על פי הפרוגרמה: בית  526לפי תכנית מי/  165ממגרש  חלק  -תרום ג. 

 .כנסת
 רחלי משה, מנכ"לית המועצה.יגה: מצ

 אושר

 
 מנכ"לית המועצה.פתיחת כרטיס קומסיין עבור  .5

 מנכ"לית המועצה – 301462479רחלי משה, ת.ז. 

 .מציגה: עו"ד כהן ורד, יועמ"ש המועצה
 אושר

 
 אישור עדכון תעריף מופחת בהיטל סלילת כבישים. מצ"ב אישור תחשיב. .6

 מציגה: עו"ד ורד כהן, יועמ"ש.

 אושר

 אישור עדכון תעריף היטל ניקוז מטה יהודה. מצ"ב אישור תחשיב אגרת ניקוז שנתית.  .7

 מציגה: עו"ד ורד כהן, יועמ"ש.

 אושר

 אישור העלאת שכר ראש מינהל החינוך מוא"ז מטה יהודה. .8

משכר  80%-70%על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים טווח השכר של ראש מינהל חינוך הינו 

 -שכר למנהל מינהל החינוך, ניב בר גיא, מ 5%בקשת לאשר תוספת של מנכ"ל. המליאה מת

 . 80% -ל 75%

 מציגה: רחלי משה, מנכ"לית המועצה. 

 אושר

חברי וועדת ביקורת התפטרו ולכן יש לאשר  2: שינוי בוועדת ביקורת בוועד מקומי צפרירים .9
  :חברים חדשים 2במקומם 

 .מר זנו דוד .א

 מר מי טל כפיר. .ב
 נון מבקר המועצה.מציג: יואל י

 אושר

 



 
 

 
 

 פתיחת תב"רים: .10

 בניית קברים
 

 תקציב מקור מימון

 160,000 בתי עלמין-קרנות רשות

 160,000 סה"כ

  אושר
 

 2020שיפוץ מקוואות נשים 
 

 תקציב מקור מימון

 528,635 משרד הדתות

 528,635 סה"כ

  אושר
 

 תשתיות בישובים
 

 תקציב מקור מימון

 7,000,000 קרנות רשות

 7,000,000 סה"כ

  אושר
 

 בדק בית
 

 תקציב מקור מימון

 4,000,000 קרנות רשות

 4,000,000 סה"כ

  אושר
 

 הצטיידות מוסדות חינוך
 

 תקציב מקור מימון

 1,000,000 מפעל הפיס

 1,000,000 סה"כ

  אושר
 

 מיחשוב מוסדות חינוך
 

 תקציב מקור מימון

 1,000,000 מפעל הפיס

 1,000,000 סה"כ

 אושר
 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 עדכוני תקציב: .11

 מחסני נשק -עדכון תקציב בטחון 

         הכנסות 

תקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 מעודכן

 11 11 0 מחסני נשק -השתת' מגב  1222000791

 11 11 0 סה"כ הכנסות  

       הוצאות
 

תקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 מעודכן

 11 11 0 עבודות קבלניות -מחסני נשק  1722000752
 

 11 11 0 סה"כ הוצאות

 עדכון תקציב וטרינריה

       הוצאות
 

תקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 מעודכן

 159 40 119 תרופות 1714100780

 80 40- 120 הוצאות אחרות 1714100781
 

 239 0 239 סה"כ הוצאות

 מרחבים -תקציב חינוך עדכון 

       הכנסות
 

תקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 מעודכן

 240 240 0 מרחבים שכל"מ מנהלה 1313400422
 

 240 240 0 סה"כ הכנסות

       הוצאות
 

תקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 מעודכן

 155 155 0 החזר הפרש שרת-מרחבים 1813400751

 85 85 0 החזר אגרות לימודי חוץ-מרחבים 1813400752
 

 240 240 0 סה"כ הוצאות

 סייעות -עדכון תקציב חינוך 

       הכנסות
 

תקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 מעודכן

 37,761 189 37,572 שכל"מ -גני ילדים חובה  1312200920

 1,458 18 1,440 3-4סייעת שניה גני  1312200925

 1,958 348- 2,306 חינוך מיוחד יסודי סייעות 1313300920

 6,606 506 6,100 סייעות חוק שילוב 1313301920

 2,685 627 2,058 סייעות רפואיות 1313302920

 748 173 575 חיוב בעלויות בגין העסקת סייעות  1313304440

 5,924 2,524 3,400 לווי הסעות מ.החינוך 1317820920
 

 57,140 3,689 53,451 סה"כ הכנסות

       הוצאות
 



 
 

 
 

תקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 מעודכן

 13,804 1,003 12,801 שכר -גני ילדים חובה  1812200110

 2,478 8 2,470 מחליפות+מ.מקו -גני ילדים  1812200210

 1,853 217- 2,070 שכר -גני ילדים סייעות שניות  1812200112

 2,882 60- 2,942 משכורות סייעות כיתתיות 1813300110

 7,333 268 7,065 משכורות סייעות אישיות  חוק שילוב 1813301110

 694 352 342 שירות חו-סייעות חוק שילוב 1813301760

 4,095 929 3,166 סייעות רפואיות 1813302110

 1,181 747 434 סייעות תגבור מועצה 1813303110

 748 748 0 סייעות כיתתיות בעלויות חוץ 1813304110

 2,251 89- 2,340 חינוך מיוחד-ליווי הסעות 1817820110
 

 37,319 3,689 33,630 סה"כ הוצאות

 תוכנית העשרה יציאה מסגר-עדכון תקציב חינוך

         הכנסות 

תקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 מעודכן

 124 124 0 העשרה יציאה מהסגר-הוריםהשתת'  1313270420

 124 124 0 סה"כ הכנסות  

       הוצאות
 

תקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 מעודכן

 380 380 0 העשרה יציאה מהסגר -שכר  1813270110

 26 26 0 העשרה יציאה מהסגר 1813270750

 718 282- 1000 רזרבה לפעולות שונות 1613999999
 

 1,124 124 1,000 הוצאותסה"כ 

 עדכון תקציב מיחשוב 

       הוצאות
 

תקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 מעודכן

 264 10 254 אתר אינטרנט+פיתוח תוכנות 1614000754

 21 7- 28 משרדיות מיחשוב 1615000560

 21 3- 24 משרדיות אגף אסטרטגי 1618000560
 

 306 0 306 סה"כ הוצאות

 עדכון תקציב נוער אתגרים

         הכנסות 

תקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 מעודכן

 198 2- 200 השתת' מ. החינוך תוכנית אתגרים 1328200923

 198 2- 200 סה"כ הכנסות  

       הוצאות
 

תקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 מעודכן

 192 2- 194 אתגרים במגזר הערבי תוכנית 1828200755



 
 

 
 

 
 192 2- 194 סה"כ הוצאות

 עדכון תקציב ספורט 

       הוצאות
 

תקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 מעודכן

 148 30- 178 שכר כדורגל 1829205110

 30 30 0 עבודות קבלניות-מאמנים כדורגל 1829205751

 1,040 45- 1,085 שכר כדורסל 1829202110

 45 45 0 עבודות קבלניות  -מאמנים כדורגל  1829202751
 

 1,263 0 1,263 סה"כ הוצאות

 עדכון תקציב עיר ללא אלימות 

         הכנסות 

תקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 מעודכן

הרשות לביטחון  -השתת' משרד לביטחון פנים  1269000990
 קהילתי

1,145 -373 772 

 100 125- 225 הרשות לביטחון קהילתי -השתת' מ.הפיס 1269000740
 

 872 498- 1,370 סה"כ הכנסות

         הוצאות 

תקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 מעודכן

 150 0 150 מנהל-רשות לביטחון קהילתי 1613200110

 259 49 210 רכזי קהילה-רשות לביטחון קהילתי 1613201110

 140 0 140 מנחה חינוכי-רשות לביטחון קהילתי 1613202110

 414 251- 665 מדריכי מוגנות ומחצלות-רשות לביטחון קהילתי 1613203110

 35 108- 143 סדנאות והדרכות -רשות לביטחון קהילתי 1613201751

 0 50- 50 פעילות מניעה קהילתית-רשות לביטחון קהילתי 1613201752

 11 19- 30 פרסום ושיווק-רשות לביטחון קהילתי 1613201550

 0 10- 10 הסעות-רשות לביטחון קהילתי 1613201710

 11 1 10 הצטיידות-רשות לביטחון קהילתי 1613201930

 10 0 10 סיירות הורים-רשות לביטחון קהילתי 1613201753

 0 80- 80 הקמת מערכים טכנולוגיים-רשות לביטחון קהילתי 1613201931

תחזוקת מערכים -רשות לביטחון קהילתי 1613201754
 טכנולוגיים

30 -30 0 

 
 1,030 498- 1,528 סה"כ הוצאות

 עדכון תקציב צעירים

         הכנסות 

תקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 מעודכן

 0 105- 105 רכז חיילים משוחררים-השתת. מ.הבטחון 1322410790

 105 105 0 רכז חיילים משוחררים-מ.הבטחוןהשתת.  1322410970

 105 0 105 סה"כ הכנסות  

 עדכון תקציב רווחה

       הכנסות
 



 
 

 
 

תקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 מעודכן

 21 21 0 השתת' מ. הרווחה-רכז מענים מגן זהב 1344503930

 22 22 0 תוכנית להפגת הבדידות-מגן זהב 1344411930

 67 67 0 מחשוב מחלקות רווחה 1341003930
 

 110 110 0 סה"כ הכנסות

       הוצאות
 

תקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 מעודכן

 111 55- 166 2018יתד תוכנית לצעיר  1847103840

 140 55 85 2018יתד תוכנית לצעיר -שכר 1847103110

 126 21 105 מועדוני ותיקים -שכר  1844503110

 23 7- 30 מועצה -מועדוני ותיקים  1844400780

 29 29 0 תוכנית להפגת הבדידות-מגן זהב 1844411840

 67 67 0 הוצאות מיחשוב רווחה 1841000570
 

 496 110 386 סה"כ הוצאות

 עדכון תקציב שכר תברואה 

       הוצאות
 

תקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 מעודכן

 360 20- 380 תברואה גזם 1712300110

 490 20 470 מפקחי איכות סביבה  1712320110
 

 850 0 850 סה"כ הוצאות

 עדכון תקציב שכר מינהלה

       הוצאות
 

תקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 מעודכן

 479 20 459 מינהלה -שכר  1939000110

 2351 10- 2361 מינהל חינוך -שכר  1811000110

 880 10- 890 ועדה -שכר   1733410110
 

 3,710 0 3,710 סה"כ הוצאות

 עדכון תקציב שכר קורונה

       הוצאות
 

תקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 מעודכן

 44 44 0 קורונה )שומר בכניסה( -שכר  1729999110

 56 44- 100 הצטיידות למוקד קורונה -נגיף קורונה  1729999931
 

 100 0 100 סה"כ הוצאות

 2021עדכון תקציב תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון 

         הכנסות

תקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 מעודכן

 75 38 37 השתת' משרד הרווחה 1343920/930

 564 0 564 תוכנית לאומית לילדים בסיכון-השתת' מ. החינוך 1343920/920



 
 

 
 

 44 38- 82 השתת' משרד הבריאות 1349320/940

 683 0 683 סה"כ הכנסות  

       הוצאות
 

תקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 מעודכן

 127 102 25 רווחה פעולות -תוכנית לאומית לילדים בסיכון 1843920/840

 90 47 43 חינוך שכר-תוכנית לאומית לילדים בסיכון 1843921/110

 53 47- 100 חינוך פעולות-תוכנית לאומית לילדים בסיכון 1843921/750

 200 0 200 נוער שכר-תוכנית לאומית לילדים בסיכון 1843922/110

 58 19 39 נוער פעולות-תוכנית לאומית לילדים בסיכון 1843922/750

 0 19- 19 נוער הצטיידות -תוכנית לאומית לילדים בסיכון 1843922/930

 329 0 329 חינוך שפ"י שכר-תוכנית לאומית לילדים בסיכון 1843923/110

 15 0 15 חינוך שפ"י פעולות-תוכנית לאומית לילדים בסיכון 1843923/750

 30 5 25 רווחה שכר-תוכנית לאומית לילדים בסיכון 1843924/110

 0 107- 107 בריאות -תוכנית לאומית לילדים בסיכון 1843295/750

 902 0 902 סה"כ הוצאות  

 עדכון תקציב תרבות 

       הכנסות
 

תקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 מעודכן

 183 183 0 השתת' מ.התרבות פעולות תרבות תקופת קורונה 1322100990
 

 183 183 0 סה"כ הכנסות

       הוצאות
 

תקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 מעודכן

 183 183 0 תקופת קורונה -תרבות פעולות  1822100751
 

 183 183 0 סה"כ הוצאות

 

 אושר

 

 :דוחות כספיים של הוועדים המקומיים ליישובים לפי הפירוט שלהלן .12

 :2019שנת 

מבוקר  דו"ח ליום הישוב מס"ד

 ע"י

 -עודף/גרעון הוצאות הכנסות

לשנה 

 המבוקרת

 -עודף/גרעון

 מצטבר

מידד  31/12/2019 עגו'ר 1

הלוי 

 ושות'

465 376 89 12 

ברית  31/12/2019 כסלון 2

-פקוח

366 361 5 27 



 
 

 
 

נפתלי 

 שלו

אלישר  31/12/2019 תרום 4

-ליפשיץ

 רו"ח 

913 1091 -178 465 

 

 אושר

 

 :2020שנת 

מבוקר  דו"ח ליום הישוב מס"ד

 ע"י

 -עודף/גרעון הוצאות הכנסות

לשנה 

 המבוקרת

 -עודף/גרעון

 מצטבר

רמת  1

 רחל

אלי  31/12/2020

 בירנבוים 

3749 3749 0 0 

 

 אושר

 

 :2021מוגשים בזאת תקציבי ישובים לשנת  .13

 :2021שנת 

מגורים למ"ר  סך התקציב  הישוב "דמס

)*( 

 עלות  תפקיד  משרות 

 78 ע.שמירה 95% 21 724 מטע 1

 69 ע.תרבות  80%        

              

 40 מזכיר  50% 15.28 350 גפן 2

 18 ע.ניקיון  שעתי         

 36 מזכיר  50% 7.21 350 תירוש 3

 96 מזכירה  100% 15.11 660 תרום 4

 55 ענ"ק  50%        

 9 ע.ספריה  שעתי         

 75 מזכיר  50% 15.40 503 לוזית 5

 75 ע.אחזקה  50%        

 15 ע.ניקיון  25% 17.84 380 נחם 6

 60 ע.אחזקה  100%        



 
 

 
 

 48 ענ"ק  30% 18.81 1,025 עמינדב 7

 110 ע.ניקיון  100%        

ע.מועדון  35%        

 לקשיש 

50 

 30 שומר  30%        

בית  8

 זית

 250 מזכיר  100% 26.32 4,045

מנהלת  42%        

 חשבונות 

73 

מנהלת  94%        

 משרד 

193 

רכזת  100%        

 תרבות 

153 

 66 מזכירה  25% 10.22 455 אדרת 9

 60 ענקית  25%        

 30 חצרן  25%        

 24 ע.ניקיון  50% 10.97 410 תעוז 10

 30 מזכירה  20%        

 42 ענקית  30%        

 7 דוורת 10%        

שדות  11

 מיכה

 90 ענקית  55% 8.25 350

רמת  12

 רחל

לא    3,552

מועסקים 

 עובדים 

    

 

 אושר

 
 
  

 
____________                                        ___________ 

  ניב ויזל                               רחלי משה
 המועצה  ראש                המועצה  מנכ"לית

 
 -מצ"ב תמלול-

 



 
 

 
 

 פרוטוקול

 

טוב אז חלק מההודעות באמת היה ההזדהות שלנו, בשם כולנו, עם קו     :ניב ויזל

התפר, אנחנו את המליאה כנראה, כנראה אנחנו צריכים לסגור את זה נעשה 

ברוגלית, נהיה אורחים של ירמי ואני מקווה שנעשה את זה ברוגלית. מי 

שירצה נעשה לו פה סיור, אנחנו עוד נראה איך נעשה את זה, כמובן שאתם 

ר עשיתם, אבל מי שירצה מחבריה אני חושב שזה נכון, אלא אם כן תגידו כב

לי אחרת נעשה את זה בבית העם ברוגלית. אנחנו רוצים לשלוח את 

תנחומינו ליהודה בן אהרון על מות אחיו, אנחנו רוצים לשלוח תנחומינו 

 לדוד גבאי על מות אחיו, יהודה דדון יו״ר וועד אגודה לוזית על מות אחותו,

תנחומים למשפחת בוזגלו על מות אביהם חיים בוזגלו, הם יושבים שבעה 

העיר בית שמש על מות אחיה, אנחנו מתחילים -במחסייה, תנחומים לראשת

חולים פעילים  168עם זה ויהיה זכרם ברוך. אנחנו כרגע נמצאים עם 

אלף, מנה ראשונה  26מבודדים, מספר המתחסנים מנה שניה  749במועצה, 

נפטרים. אנחנו כל מליאה אומרים ומעדכנים  41שהו אלף, ויש כרגע ומ 30

מה שאנחנו אישרנו פה במליאה אז חשוב  21מחדש. אושר השבוע תקציב 

. 21לציין וכל הכבוד לך אוחיון, אושר, משרד הפנים אישר את תקציב 

כפיים[ מה שאישרנו פה אושר. אנחנו רוצים להגיד -]נשמעות מחיאות

ה בראשות רחלי לתת מענקים, פרס ראש המועצה לטובת שהתחלנו בוועד

ועדים מצטיינים בנושאי, בנושאי מינהל תקין, ניהול כספים וכן הלאה, 

ועדים ראשונים, ניתן להם, זה פרס  8אנחנו נתחיל את זה השנה ויכנסו לזה 

סמלי של כמה אלפי שקלים לכל ועד, זה גם בזכות מה שאתם אמרתם 

משהו כזה לישוב ₪  5,000לפרס ניהול תקין, זה סביב במליאה רוצים לעודד 

ספר, -שיעמוד בקריטריונים. התחלנו שיעורי העשרה במסגרת פרטית בבתי

אתם זוכרים שסיפרתי על זה במליאה אני חושב שזה הישג ענק למטה 

תלמידים התחילו השבוע לימודי העשרה, אני חושב שאנחנו  100יהודה, מעל 

 30ישראל שהתחלנו את זה, משלמים משהו כמו אולי היחידים במדינת 



 
 

 
 

שקל לשיעור פרטי לשעתיים, כמובן זה אנשים שנשארים אחרי השעות 

ואנחנו על ידי סטודנטים ועל ידי מורים ששייכים למועצה ולא למשרד 

החינוך נותנים שיעורי עזר בכל התחומים. יום האישה הבין לאומי צוין ביום 

ו סיורים ברהט, תל אביב, ירושלים ובירוחם. שני האחרון, נשות המועצה עש

פרסומים אנחנו ממשיכים כל הזמן לפרסם לחברי המליאה את כל ההודעות 

בתוך מטרה שתעודדו כל הזמן גם את הוועדים וגם הכול ותהיו עם היד על 

הדופק על כל פרסום שאנחנו עושים. ועדת גבולות, הייתה וועדת גבולות לפני 

גוש וביום רביעי הבא יש וועדת גבולות בית -ם, אבושבועיים בקרית יערי

וועדת גבולות בית שמש שמדברת על שינוי גבולות  17-שמש. זה התאריך ב

וחלוקת הכנסות באזור ההרטוב, פ׳ קצת, ג׳, צורעה, אישי, קצת זנוח וכן 

הלאה. רכס לבן, מועצה אזורית הגישה ערער לתוכנית הפרדה מפלסית 

הייתה עורער יחידי, יושב פה יניב שושני ועוד כמה, בצומת אורה, המועצה 

ובני, אני לא רואה פה, אה, וכמובן מלול יושב הוועדה המקומית לתכנון 

בניה, מי שזוכר איך צעקו עלינו, אתה שם התפוצצת על הוועדה המחוזית 

למה אנחנו מערערים, אז הערעור הצליח וזכינו בערער הזה והתוכנית הייתה 

לרכס לבן, הערער התקבל במועצה הארצית והתוכנית לא תוכנית תנאי 

אושרה. אני רוצה להגיד לתושבי אורה ועמינדב, אתם צריכים להבין אנחנו 

הגשנו וזה, והתוכנית נעצרה כרגע בנושא הזה, הישג מאוד חשוב לוועדה, 

לאייל, למהנדסת, לכולם. ברכות לפרופסור אלי קשת חתן פרס ישראל 

תושב עמינדב, נכון לשלשום, אנחנו מברכים אותו בשם בחקר מדעי החיים, 

הנהלת המועצה וזה ההודעות. בנושא וועדת מכרזים, אני, יכול להיות 

שאנחנו נצטרך לקבל החלטות במליאה הקרובה, כרגע זה לא על סדר היום. 

אנחנו רוצים להיכנס לסדר היום, אנחנו קודם כל נאשר את פרוטוקול 

ה, לא קיבלתי שום הערות אז אנחנו, בוא נגיד שכל , לא הי27.1-ההנהלה מה

פעם שאני אומר ורד, אנחנו מאשרים אז אם אין התנגדות אז אנחנו 

אני  4. סעיף 27/1מאשרים. שניה, אנחנו מאשרים את הפרוטוקול מתאריך 

 אתן לרחלי. רחלי את?



 
 

 
 

קעין ערב טוב לכולם, אז באמת מדובר על פרסום פרוגרמה של שטחי מקר רחלי משה:

בבעלות המועצה המיועדים להקצאה במסגרת וועדת הקצאות, ובעצם כדי 

שנוכל לדון בכך בוועדת ההקצאות, אז אנחנו מבקשים אישור לפרסום 

כנסת בצור הדסה, נחושה -הפרוגרמה להקצאת השטחים, מדובר על בתי

 וטרום. 

 את רוצה להרחיב בנוסף? עו״ד ורד כהן:

 עוד מה להרחיב...לי אין, אם יש לך  רחלי משה:

 )לא שומעים ברור(

 מה בצור הדסה חוזרים בתשובה קצת? ירמי דוד:

לא, אין הרבה מה להרחיב, אני מזכירה שלפני, בראשית השנה אם אני  עו״ד ורד כהן:

זוכרת נכון, אנחנו אישרנו בעצם את התבחינים שלפיהם יכולים, מציעים 

מצאים בו כעת כמו שרחלי להגיש בקשות לוועדת הקצאות, השלב  שאנחנו נ

הסבירה זה אנחנו מודיעים איזה חלקים מהמגרשים אנחנו מתכוונים 

להקצות, השלב הבא זה שיוגשו בקשות לוועדת הקצאות ביחס למגרשים 

הללו ואחרי שוועדת הקצאות תקבל את ההחלטה זה יבוא עדכון למליאת 

 המועצה.

 תמשיכי בבקשה. ניב ויזל:

 י, אז אם מישהו מתנגד אז שיאמר.אה, אוק עו״ד ורד כהן:

 רק שאלה, התקציב לזה מאיפה? ירמי דוד:

 תקציב למה, אנחנו מקצים את הקרקע לבינוי אתה מתכוון? עו״ד ורד כהן:

 את הבינוי הם עושים לבד. ירמי דוד:

-זה פתיחת כרטיס קום 5סעיף נכון כן, זאת המטרה של ההקצאות. טוב, אז  עו״ד ורד כהן:

עבור מנכ״לית המועצה, רחלי משה, היא רוצה גם להיות עם גישה לכל  סיין

 הענייני מרכבה וכדומה. מישהו מתנגד? אושר, פה אחד.

 .6 ניב ויזל:

מדברים על חוקי עזר.  7סעיף ו 6טוב, יש לנו פה שני סעיפים, סעיף  6סעיף  עו״ד ורד כהן:

אלא שכאן אנחנו חוקי העזר האלה כבר אושרו במליאה, במליאות קודמות, 



 
 

 
 

מאשרים עדכונים של התחשיב, יש את חוק העזר של הסלילת כבישים 

, זה משהו שחשוב שלחדד. מה שאנחנו אישרנו פה בעצם במליאות 6בסעיף 

הקודמות זה חוק עזר לסלילה, זאת אומרת שהיה תעריף קבוע שנקבע 

את ובמידה ויש מקום שרוצים לסלול כביש קיים עושים בעצם את, מטילים 

אותו היטל עם התעריף שנקבע, אממה, מטה יהודה מאוד התעקשה מול 

משרד הפנים בגלל שיש מקומות שאנחנו רוצים לעשות חלקיות של עבודה, 

חלק מכביש, חלק ממדרכה, ולכן ההשתה של ההיטל המלא הזה הציבה 

איזה שהיא בעיה כי הסכומים הם גבוהים, סתם לצורך הדוגמא, אם העלות 

אז מה שאנחנו בתחשיב הנוכחי מאשרים עכשיו זה תעריף ₪ לף א 100היא 

מופחת לחלקיות של עבודה, אגב מטה יהודה זו המועצה הראשונה שמשרד 

הפנים אישר את התיקון הזה, זה בעצם תוספת שנייה לחוק שאתם כבר 

אישרתם שבמידה ואנחנו נהיה מעוניינים בביצוע חלקיות עבודה, ההיטל 

היטל הוא בהתאם, אם תראו את התעריפים זה משהו הוא בהתאם, גובה ה

 80%זאת אומרת אם העבודה המלאה זה  20 – 80בסדר גודל של הבדל של 

, שזה משמעותי מאוד עבורנו 20% -אז זה פה היחסיות של ההיטל זה כ 

 .6ועבור התושבים. זה סעיף 

יאה חייבים אני רוצה להתעקש על הסעיף הזה, אני חושב שאתם כחברי מל ניב ויזל:

להבין, בעיני, אמרתי גם היום לבני, בעיני זה פריצת דרך ארצית. זאת 

אומרת, שאם אנחנו הולכים לישוב אחד שכל הזמן בוכים פה זה לא משנה 

אם זה בגבעת ירעים, או בבקועה, או בכפר אוריה, או בצלפון, שיש שם כביש 

עשות ריבוד אחד שהוא נוראי ואין כסף בטבר לעשות, יש פה אפשרות ל

וסלילה מה שלא היה ניתן לפני, עכשיו, קרצוף, ריבוד או כל דבר ולהרחיב 

מטר, זה אומר אנחנו יכולים היום  8את הכביש עד לדעתי זה נותן עד 

להיכנס להשקעות בתשתיות של סלילת כבישים בישובים האלה ולהטיל 

רצתי אחוז פחות ממה שהיא בקודם, עכשיו אני  80היטל שהוא היטל של 

עם זה לפני שנתיים, למה, כי אנחנו במליאה אישרנו את ההיטל, אף וועד 

מקומי לא רוצה את זה, עכשיו לי יש סמכות להטיל את זה, אבל אני אבוא 



 
 

 
 

, על בית  140או ₪  אלף  120לדוגמא לרוגלית ואני אגיד יאללה בוא נטיל 

היום אני יכול האב, או על משק, יגידו לי ״תגיד לי אתה משוגע, אין כסף״ 

על בית האב וגם אנחנו ₪ אלף  20על רחוב שלם, על מי שצמוד אליו להטיל 

נבדוק את האפשרות החוקית לעשות תשלומים כמו בארנונה, לעשות איזה 

שהם תשלומים על זה, אני לא יודע מה מותר מה אסור אבל נבדוק איך, איך 

מקווה שבמליאה  מותר גם לעשות את זה. אני חושב שזה פריצת דרך ואני

גם אתם כחברי מליאה תגידו לוועדים מקומיים כי עלי יש לחץ אדיר 

מההרחבות, מההרחבות, למה אתה לא מטיל, למה אתה לא מטיל כמו 

בעיר, עכשיו זה מאפשר לנו להטיל את זה בחלקיות של כסף, אני חושב שזה 

רית פריצת דרך לכן היה לי חשוב להתערב בזה, דרך אגב, זה עבודה שש

קידמה עם בני ועם היועצת המשפטית, עם צבי ועם גיתית, זה עבודה שלא 

כל כך פשוטה, לקח זמן לתחשיבים הכל ואני מקווה שהמליאה תאשר את 

 זה ושגם לא רק שהיא תאשר, שנוכל להשתמש בזה, תודה. 

אנחנו רק לצורך הפרוטוקול נגיד שאנחנו בעצם מבקשים לאשר את  עו״ד ורד כהן:

₪  4.61לפברואר, ההיטל בעצם המופחת הוא  22-שג׳יגה אישרה ב התחשיב

למטר בנוי, כמובן שזה בכפוף לאישור סופי של ₪  10.40 -למטר לקרקע, ו 

משרד הפנים ואחר כך פרסום ברשומות וכל מה שצריך כדי שזה ייכנס 

 לתוקף, אז אם יש מישהו שמנגד או אם למישהו יש שאלה, אז בבקשה.

 שאלה לי. ן:יהודה בן אהרו

 יהודה. עו״ד ורד כהן:

השאלה שלי אם זה, יהודה בגבעת יערים, שמי שהמציא את זה, זה כבר  יהודה בן אהרון:

 לא תוכנית, זה לא תוכנית מדף או זה משהו?

זה כן זה חוק עזר מדף, זה עדיין נותר אתם אישרתם את זה כבר את החוק  עו״ד ורד כהן:

חנו מאשרים פה זה בעצם תוספת שנייה עזר הזה, כמו שהסברתי מה שאנ

לחוק של המדף שכבר אישרתם, עם תעריף מופחת, תהליך שבאמת ארך 

קרוב לשנתיים אבל ההישג הגיע וזה חשוב מאוד. אז מישהו מתנגד? אושר. 

זה אישור עדכון תעריף של היטל ניקוז, גם אישרנו במליאה  7אוקיי אז סעיף 



 
 

 
 

זה שהם שינויים בתקורות ביקשו עדכון הקודמת, כאן משרד הפנים בגלל אי

של התעריף, נעשה עדכון של התעריף ואושר על ידי חברת ג׳יגה, ההפרש הוא 

למטר  0.030 -לדונם קרקע ו ₪  17.52של כמה אגורות, עכשיו התעריף הוא 

אבל צריך להביא את זה לאישור, אז  0.027בנוי, בפעם הקודמת זה היה 

 ור תחשיב המעודכן. מישהו מתנגד? אנחנו מביאים בעצם את האיש

 רק שאלה. דוד מלול:

 בבקשה. עו״ד ורד כהן:

 איפה בא לידי ביטוי... דוד מלול:

 )לא שומעים ברור(

זה מוצהר על הדף מה שנקרא, אני, אנחנו מטילים אותו על הגרוש ורבע הזה  ניב ויזל:

ואז אם אנחנו הולכים, אם אנחנו הולכים ל.. איך זה נקרא, אנחנו משלמים 

 -קצת יותר, כל שנה לרשויות הניקוז. מיליון ו.. מיליון ₪ מיליון  -כסף, כ 

משלמים את זה,  , ולשני, עוד קצת, יש לנו שני רשויות ניקוז, אנחנו200

אנחנו משלמים אבל אין לנו הכנסה פר זה, החוק אומר אתה חייב לגבות 

היטל ניקוז זה איזה שקל לחודש לא יודע כמה, סכום מאוד מאוד קטן אבל 

בשנה מהכול או יותר וזה ₪ שבסיכומו של דבר מביא אותך לסביב מיליון 

זה, זה כל מה שאנחנו משלמים, רשות הניקוז סורק ולרשות הניקוז 

הנחלים, כל הטיפול בכל הדבר הזה, עכשיו זה החוק שאפשר להטיל את זה 

ואפשר לא להטיל את זה עד שיכריחו אותך להטיל כי החוק אומר שאתה 

חייב להטיל, אבל אתם רואים את הסעיף זה בדיחה זה לא איזה, ב׳ זה כבר 

 אושר אז זה רק עדכון. כן, בבקשה, רחלי?

טוב אנחנו נדבר על השכר, רגע... שכרו של ראש מינהל חינוך ניב פרגאי,  רחלי משה:

משכר מנכ״ל לפי טבלת  57%-במליאה לפני מעל שנתיים אושר השכר שלו ל

השכר, אני אגדיש רק שלפי משרד הפנים יש תווכי שכר מוגדרים למנהל 

מחלקה, למנהל אגף, למנהל מינהל, תווך השכר לפי משרד הפנים של מנהל 

שאישרתם לו במליאה  75%, היום הוא מועסק ב70-80%ינהל הוא בין מ

כבר לפני,  80%הנוספים ל 5% -לפני מעל שנתיים ובעצם הוא זכאי לעלות ב 



 
 

 
 

, אז אנחנו מעלים את זה עכשיו, זאת אומרת שהפרק 2021בעצם,  1/1 -מ

חלף כבר לפני מספר  80%-הזמן שהוא היה צריך להשלים כדי להגיע ל

ואנחנו מעלים עכשיו, מבקשים בעצם את האישור כדי להגיש חודשים 

 . אם יש שאלות, בשמחה.80%-בקשה למשרד הפנים להעסיק אותו ב

טוב אז זה דברים טכניים אנחנו עושים את זה קבוע, אנחנו מאשרים, אושר  ניב ויזל:

 . שינוי בוועדת ביקורת, בוועד מקומי80 –, מעלים ל 75, היה 80 - 70כבר, בין 

 צפרירים, בבקשה.

אוקי, אנחנו משנים, שני חברי וועדת ביקורת בצפרירים התפטרו לכן אנחנו  יואל ינון:

ממנים במקומם שני חברים חדשים, אנו צריכים לאשר את מר׳ אליזנו דויד 

 טל כפיר. מישהו מתנגד?-ומר׳  מי

 (דיבורים ברקע)

ם. כמו בכל מליאה או, אנחנו זה פתיחת טברים החדשי ׳10סעיף ערב טוב,  משה אוחיון:

בכל הנדלה אנחנו מביאים את הברים החדשים שנפתחים, יש לנו פה את 

טבר ראשון זה בניית קברים בית עלמין, טבר שני זה שיפוץ מקוואות נשים 

שהמקור מימון שלו משרד הדתות. יש לנו כמו בכל שנה, המועצה משקיעה 

ה, הפיתוח ביישובים, זה על, זה וז₪ מיליון  13או  12 -בפיתוח ביישובים כ

מיליון אנחנו, פה  5-לאישור בקדנציה ובמסגרת ה₪ אלף  650-במסגרת ה

מיליון שהמקור הוא מקרנות רשות אנחנו לפעמים מביאים  7אנחנו מביאים 

גם חלק מזה זה מלגות בנקים חלק מקרנות ראשות פה, זה בקרנות ראשות, 

בר חדש לבדק בית בבתי הספר, אנחנו בדק בית, אנחנו רוצים לפתוח ט

שאנחנו מתארגנים מעכשיו לקראת הקיץ כדי לטפל בבתי הספר והגנים, 

שהמקור ₪ מיליון  -אותו הדבר בסעיפים הבאים: הצטיידות מוסדות חינוך 

שהמקור מפעל ₪ עוד מיליון  -הוא מפעל הפיס, ומכשור מוסדות חינוך 

 הפיס.

באמת בקטע הזה, אני חושב שעשית את זה  משה תרשה לי לשבח אותך פה בני אלירז:

 ולעשות את זה, שאפו גדול. 7,6נכון מתחילת השנה ולא להגיע לקראת חודש 

 טוב יופי תודה. משה אוחיון:



 
 

 
 

 לא שמעו, הבינו זה הכי חשוב. בני אלירז:

כמו שניב אמר, התקציב שלנו אושר כמו בכל שנה אנחנו  11סעיף תודה, לגבי  משה אוחיון:

ים במחוז להגיש את התקציב ואנחנו הראשונים במחוז שמאשרים הראשונ

לנו את התקציב, התקציב שלנו כבר אושר. אני מזכיר לכם לדוגמא השכנים 

אחרי  שלנו בבית שמש עוד לא עשו דיון על התקציב אצלנו זה כבר אושר.

שאושר לנו התקציב אנחנו עושים לו עדכונים כי אנחנו העברנו את התקציב 

מאז עברו חודשיים, בחודשיים האלה גם בעקבות הקורונה חלו  בדצמבר

כמה שינוים בתקציב, אנחנו כל שינוי מביאים אותו למליאה כמו שאתם 

שקיבלנו ₪ אלף  11, אפילו בשינוי של 1 –רואים, תסתכלו בסעיף ה 

השתתפות מגב במחסני נשק, זה בדיוק, אנחנו מביאים אותו פה לאישור, 

שהוא, כל העברה בסעיף לסעיף אנחנו מביאים, פה יש  כל סכום₪ כל אלף 

 רשימה יחסית ארוכה, כל מי שרוצה להישאר פה נעבור איתו סעיף,

 (דיבורים ברקע)

ו דוחות לנ יש 12בסעיף יש לנו, טוב, אנחנו מזדרזים אז נגיע לסעיף הבא.  משה אוחיון:

, 13בסעיף כספיים של הוועדים המקומיים ואנחנו מביאים אותם לאישור. 

, יש לנו תקציבים של היישובים 2020 13, סעיף 2019זה שנת  12בסעיף 

בפורמט החדש, אמרנו את זה בהנהלה הקודמת, המבקר מבקש לעשות 

פורמט חדש שכולל לעשות את המשרות, את התפקידים, הבאנו פה את 

התקציבים לפני הפורמט החדש של המבקר, ובסדר, זהו סיימנו, ערב טוב 

 תודה.

טוב אז אני רוצה רגע, קודם כל אם מישהו רוצה להגיד מילה זה הזמן, זהו,  ניב ויזל:

נכון? טוב, אם מישהו רוצה להגיד מילה זה הזמן, אני אתן לירמי ואתן ל..  

זה אני רק רוצה בשמי באמת להגיד לכם תודה, זה לא מובן מאליו לבוא 

ודה למחלקת הביטחון של לפה ואני חושב, עדי, עדי וגם, אני רוצה להגיד ת

-מטה יהודה שעשתה את כל האופרציה ולהגיע לפה ]נשמעות מחיאות

כפיים[, לצפריר, לסויסה למרות שהוא לא נמצא פה הוא היה בתוך זה, 

לעשות את כל הפרויקט הזה, לעדי שעשתה את הכל בשביל, שהפלתי עליהם 



 
 

 
 

יעו על הרגע אם החומרים הג בפניכםאת זה רק לפני יומיים, אני מתנצל 

האחרון, כי היה לי חשוב שזה יהיה פה, לעשות פה תמלול, לקבל אישור 

ממוסדות הביטחון, מהמשטרה ומהצבא שנשב פה, זה לא פשוט אז תודה 

לכל מחלקת הביטחון, לעוזי, לכולם, לנהג שלנו, לכל מי שנמצא פה אז 

בדים, אז באמת תודה על זה לכולכם, משה דויד שהגיע היום, יו״ר וועד העו

באמת אנחנו אומרים פה אמירה אז בשמי בשם כל הנהלת המועצה פה, היו 

קצת סקפטים איתי אם זה יצא לפועל, אני חושב שזה היה חשוב וזה היה 

 טוב, ירמי בבקשה ואחרי זה אני אתן לבני.

אני אעשה את זה קצר ומפה, לא צריך זה, קודם כל אני מצטרף לברכות  ירמי דויד:

כוח, מה שעשית -שב נווה מיכאל.. אני רוצה לומר לך ניב יישרלירמי ממו

היום הוא טוב למראה עיניים ככה שאנשים גם מבינים וכולנו מבינים כמה 

התפר, לא הבנתי עד כמה הגבול הזה פרוץ זה דבר אחד, תודה -שניגר על קו

שנייה אחרי שהצטרפתי לתודות שלך אנחנו צריכים תמיד להעמיד לנגד 

ת העבודה שעושים כאן אנשי הביטחון, החיילים, השב״כ והמשטרה עינינו א

גם מגיע להם תודה גדולה, אם כי אחרי כל זה שאנחנו אומרים עדיין אנחנו 

מרגישים שביתנו לא מבצרינו, לצערנו, מה שאנחנו רואים פה זה באמת 

יום, כל תושב -פירצה מאוד גדולה שהיא פוגעת במהלך התקין שלנו ביום

כל אימא לילדים וכל אבא היום, לא יושן בשקט, ואני חושב ותושב, 

הכי משמעותית -שהצעקה והזעקה הזאתי מכאן צריכה לצאת בצורה הכי

לתקשורת ואני רואה שעשית את זה וטוב שכך, צריך לחבר את כל חברי 

המליאה לבעיה הזאתי, אתה הצעת ובצדק שנעשה את המליאה הקרובה 

ם גם סיום, ככל שיבינו את עומק הבעיה כך אצלי בנווה מיכאל, נעשה לה

יהיו יותר שיתופים ואני מקווה שגם באמת, גם המוסדות, מי שאחרי על כל 

הטיפול בדבר הנורא הזה ייתן את הדעת ונמגר את הבעיה הזאתי. אנחנו 

אלף  55יושבים על מרחב ביוספרי, אני חושב שהוא מרחב, כל פארק עדולם 

, קק״ל מחזיקה אותו, עושה פה עבודה, אנחנו דונם, אני מקצר אל תדאגו

אל... אוי, התבלבלתי עם זה לא -אום-בורגין, תל-תלים, תל 3-נמצאים ב



 
 

 
 

תלים  3נורא לא נכנס כי אני בלחץ, כי אתם ממהרים...לא נורא, לא נורא. 

מטויולים, המקום הזה מלא באנשים כל הזמן, וכמו שאמר פה האיש 

ש ממושב אדרת, הדבר הבא חלילה זה מהמשטרה ששכחתי את שמו, האי

הפיגוע ורק אז מישהו יתעורר ואסור לנו להגיע לזה. אין לי אלא לומר באמת 

שאנחנו עושים, הם עושים את הכול אבל עדיין אנחנו נמצאים במשבר של 

ריבונות מאוד חריף, אני לא רוצה להאשים אמרת לא להתעסק בפוליטיקה, 

ואבוי -ל בן אדם והוא בפנים גלויות, אויאם גנב לא מפחד להיכנס לבית ש

לנו, כי כאן המצב הוא בתי משפט ופרקליטות ועניינים, כל המערכת הזאתי 

 צריכה לתת את הדעת על הדבר הזה.

 אין משילוט. ניב ויזל:

אין משילוט, זה המשפט האחרון, אין משילוט ולצערנו כנראה שבסוף  ירמי דויד:

יהודה ברשותך ובראשות כל החברים נצטרך לבדוק איך בכל זאת מטה 

הטובים האלה לוקחת את הריבונות ואת המשילוט כדי שהמצב הפרוץ הזה 

 לא יקרה. 

 ירמי תודה רבה, תודה רבה, בבקשה. ניב ויזל:

נהרי שאול ממושב אורה. כנציג מושב אורה, נוסף לכל התודות שהועפו פה,  שאול נהרי:

הקודקודים, מי שפעל בנושא של  אני רוצה גם לומר לך תודה, כמובן כל

הרכס לבן, שרצו לעשות לנו רכס שחור שם ולא הצליחו לעת עתה, דבר שני 

באמת על כל זה שבאנו לטבע זה ממש מדהים ואני קצת נפגע בשביל הנשים 

שהיום יום האישה, יום אחד יש בשנה לאישה, כל השנה הן מתפקדות כמו 

כפיים[ ... אני מכיר את -אותשצריך למה יום אחד בשנה? ]נשמעות מחי

 אשתי שכל השנה היא מצוינת, פעם בשנה אני אחמיא לה?

 )דיבורים ברקע(

 שאול אין עליך, כל הכבוד, בבקשה בני. ניב ויזל:

טוב ערב טוב, ראשית אני מברך באמת ניב על הסיור הזה, אני חושב שזה  בני אלירז:

קצת לצאת החוצה לרדת ולראות ואני חושב שיהיה טוב אם נעשה באמת 

גם את ההנהלות ככה, נודדות כאלה, אני חושב שזה מוסיף ונותן המון צבע, 



 
 

 
 

אז ראשית שאול קצת אמר על זה, אז אני באמת רוצה לחזק ניב את הקטע 

ה.. באמת הערער הזה, זה הישג שאני חושב שלא קיבל את התעודה  של

הנכונה זה הישג מדהים ואני חושב שברשותך הובלת אותו יחד עם אייל ממו 

והוועדה שעשתה פה, חברים אני לא יודע עד כמה אתם מודעים לזה אבל זה 

אני חושב באמת תקדים, יש מתנגד אחד והוא גם כן זוכה למשהו שאנחנו 

יודעים כמה הוא מאיים עלינו, אז זה בקטע הזה באמת שאפו גדול  כולם

כפיים[ כן מגיע באמת. דבר נוסף שאני רוצה לגעת -לכולם, ]נשמעות מחיאות

שהתחיל להתפתח ככה בימים האחרונים וזה כל מיני חצאי שמועות על 

נושא של וועדה מרחבית. אז זה הנושא הזה יובהר היטב על ידי ניב, יש 

איזה שהוא רצון או מהלך לעשות שינוי של הוועדה המרחבית כנראה 

גוש -במבשרת, להם יתנו וועדה מקומית ויש מי שרוצה לספח אלינו את אבו

ויש כמה חבר׳ה אצלנו שמנסים להקים צעקה ורעש על משהו שהם לא 

מבינים, אני רוצה שוב להגיד ניב תודה רבה, המכתב שלך יצא מאוד ברור, 

תי איתך, ניב עומד על זה, כולנו, יד אחת כנגד הדבר הזה מאוד נחרץ, ישב

כך שאף אחד לא יתבלבל שום דבר אנחנו לא נוותר על זה, ולסיכום אני רוצה 

באמת להגיד נעשית פה עבודה מדהימה בתוך המועצה ויש אנשים שלא 

תמיד אנחנו מצליחים להזכיר אותם, אז באמת גלית, שאת תמיד ככה 

א תמיד בפרונט, פיני... פיני תורן שמה, שבאמת שמה מאחוריי הקלעים ול

בצג, רחלי להגיד תודה באמת גם לך וגם לעדי, אני באופן אישי מאוד מאוד 

כך מהירה ומדהימה, ואחרון אחרון -נהנה עם העבודה, ההשתלבות שלך כל

ניב, אני באמת רוצה להודות לך על שיתופי הפעולה, באמת משתף אותי בכל 

ת אמתית וכנה ופשוט תענוג מאוד גדול ואני חייב שוב להגיד דבר, התייעצו

 כפיים[-תודה.ֿ ]נשמעות מחיאות

טוב תודה לכולכם, אני רק יגיד שחלק מהמאבק בגדר ההפרדה, שחכתי  ניב ויזל:

להגיד קודם, אם זה מוקלט, זה בעקבות בקשה שלי, מרכז המועצות, כל 

ו במקביל אלינו, סליחה זה גדר ההפרדה פרוצה, מהדרום עד הגלבוע, עכשי

מפריע... עכשיו במקביל אלינו במועצה אזורית גלבוע ההנהלה גם של גלבוע 



 
 

 
 

יושבת על גדר ההפרדה ועושים גם את ההנהלה שם, אנחנו ממשיכים בכל 

המועצות לזעוק את הזעקה של גדר ההפרדה, אני אגיד עוד שתושבי אביעזר, 

נים כבר שישי, שני, אנחנו כרגע נווה מיכאל, נתיב הל״ה, כל האזור מפגי

נעצור את זה לשישי הקרוב כי יש מזג אוויר לא טוב ואנחנו נשקול את 

צעדינו, נשקול את צעדינו בשבוע הבא איך להחריף, אם אנחנו נראה בשבוע 

שבועיים הקרובים, אני אחרי השיחה שלי עם המח״ט, בזה נסיים, אחרי 

ש לי, יש לי הרגשה שאנחנו השיחה שלי עם המח״ט האלוף והמשטרה, י

הולכים למקום טוב ושהם הבינו ושיהיה פה שינוי, גם בעקבות הישיבה 

הזאת ולכן אני אומר לכם אני מקווה, אני מציע ואומר אנחנו נחכה למליאה 

הבאה ואנחנו נראה לאן זה הולך, אם זה הולך ומחריף, אנחנו כבר מתחילים 

רמי, ואנחנו נצטרך שיתוף פעולה לאט צעדים נוספים י-לשקול צעדים, לאט

מלא של כולם שישמור על התושבים שלנו פה במטה יהודה. אז פעם אחרונה 

תודה לכולם, תודה לכל העושים במלאכה ולפני שיהיה פה קר וחשוך אז 

 אנחנו נסגור את ההנהלה, תודה.

 

 )סוף ההקלטה(

 

 
 

 

 
 
 

 
  
 
 
  

 
 


