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פרוטוקול מס'  37/12/17של ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודה
שהתקיימה ביום רביעי יט' בחשון תשע"ח 8/11/17
בשעה  17:00באולם הכנסים במלון נוה אילן
מצ"ב ריכוז טיוטת התקציב
מצ"ב תמלול הישיבה
חסרו:
משה דדון
_
_
_
_
איציק בן אבו
יוסי משה
אלון ורדי
שמעון בן ברוך
אבי דדון
ראובן צמח
נפתלי דדון
רגב משה
ירון ארמוזה
שמאי ולני
דן נאמן
מאיר מגל
צבי אליהו
אברהם גמו
כהן אלעזר
ממן יעקב
זהבית בלומנפלד
רזיאלה קחו
שמעון דדון
שמואל אליהו

ראש המועצה
בר גיורא
גבעת ישעיהו
קרית ענבים
צרעה
בית מאיר
זכריה
ישעי
כסלון
לוזית
מוצא עלית
מטע
מסילת ציון
נוה אילן
נחם
נחשון
נטף
נס הרים
עג'ור
עמינדב
צור הדסה
צור הדסה
צפרירים
שדות מיכה
תעוז

משתתפים:
משה דוד
יואל ינון
דפנה אשתר
ניב בר גיא
פיני תורן
משה אוחיון
סיון כהן טופול

יו"ר ועד עובדים
מבקר המועצה
מנהלת אגף רווחה
ראש מינהל החינוך
מנכ"ל המועצה
גזבר המועצה
רכז עיר ללא אלימות

מוזמנים:
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דני טרגן
אמנון מקיסמוב

יו"ר ועדת תקציב
רו"ח חברהכלכלית

קהל:
יעל אוברמן
יובל רובין

מעלה החמישה
עורך עיתון בקיצור

נכחו:
ניב ויזל
בני אלירז
מרדכי רחמים
ראובן שמעון
יצחק זדה
שאול נהרי
שמחה חדד
יניב שושני
דוד אבו
ישראל אלוני
גילי עוזרי
אביחיל זביב
דוד כהן
אבי פליישמן
חיים כהן

מ"מ ראש המועצה
סגן ראש המועצה
אביעזר
אבן ספיר
אדרת
אורה
אשתאול
בית זית
בית נקופה
בקוע
גבעת יערים
גיזו
גפן
הראל
זנוח

יוסף בר דוד
מוטי אליהו
ששון סיידוף
עופר בנחמו
אריאל יהודאי
דוד ירמיהו
איאס שביטה
סלם מאיר
עוודאללה עימאד
ברהום יוסף
שמואל שני
תומר טיילו
גיא פתיחי
אלעמי אמיר
דוד דרומלביץ
ששון יצחק צחי
בראל רם
יהושע (בובי) משה
גבאי דוד
אברהם דניאל

יד השמונה
כפר אוריה
מבוא בית"ר
מחסיה
מעלה חמישה
נוה מיכאל
נוה שלום
נחושה
עין נקובה
עין רפה
צובה
צור הדסה
צלפון
רמת רזיאל
רמת רחל
שואבה
שורש
ליאון שריגים
תירוש
תרום
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סדר היום:
 .1הודעות יו"ר.
 1.1יוסי מוצניק
 1.2חודש הוקרה לותיקי המועצה – בני אלירז
 1.3פסטיבל היין ה 19 -של המועצה – אירוע פתיחה  2/11/17ביד השמונה.
 1.4פיילוט שילוט תיירותי בעדולם.
 1.5סמינר ועדים  31/12/17בים המלח.
 1.6דיווח משלחות וירצבורג  -גרמניה ,ונטה – פינלנד.
 .2אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 13/9/17
 .3אישור פרוטוקול ועדת בנין ערים מתאריך 13/9/17
 .4אישור הקמת ועדה ציבורית לבחינת מערך ההסעות
 .5אישור נסיעה למשלחת וירצבורג גרמניה לחגיגות  20שנה לקשרים עם מטה יהודה בני אלירז
סגן ראש המועצה וערן אוחנה בעלות של  $ 1,015לשניהם.
 .6אישור חח"ד אשראי המועצה לשנת :2018
חח"ד בנק פועלים ע"ס  4מש"ח.
חח"ד בנק לאומי ע"ס  2מש"ח.
חח"ד בנק דקסיה ע"ס  7מש"ח.
 .7אישור דו"ח כספי שנתי מבוקר ליום  – 31/12/16מצ"ב.
 .8אישור דוחות כספיים חברה כלכלית ליום  – 31/12/16מצ"ב – רו"ח אמנון מקסימוב
 .9אישור מורשי חתימה בתי ספר
 .10תבר"ים לסגירה לשנת 2017
 .11תבר"ים
 .12אישור דוחות כספיים לישובים לשנת :2016
 .13אישור תקציבים והיטלי מיסים בישובים לשנת 2017
 .14עדכוני תקציב
 .15מינוי חותם שני מורשה חתימה למסמכים הנדרשים לביצוע הליכי הפקעה במקרקעין קיבוץ נתיב
הל"ה ( במקום ניב ויזל מ"מ ראש המועצה לנוכח היותו חבר קיבוץ נתיב הל"ה ומחשש לניגוד
עניינים).
 .16נושא עיקרי לדיון :אישור תקציב המועצה לשנת .2018
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סדר היום:
 .1הודעות יו"ר.
 1.1יוסי מוצניק
ניב ויזל :מביע תנחומים למשפחת נחשון במותו של יוסי מוצניק .מציין פעילותו רבת
השנים של יוסי.
 1.2חודש הוקרה לותיקי המועצה – בני אלירז.
בני אלירז מדווח.
 1.3פסטיבל היין ה 19 -של המועצה – אירוע פתיחה  2/11/17ביד השמונה.
ניב ויזל מדווח.
 1.4פיילוט שילוט תיירותי בעדולם.
ניב ויזל מדווח.
 1.5סמינר ועדים  31/12/17בים המלח.
ניב ויזל מעדכן.
 1.6דיווח משלחות וירצבורג  -גרמניה ,ונטה – פינלנד.
ניב ויזל מדווח.
 .2אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 13/9/17
הוחלט :לאשר.
 .3אישור פרוטוקול ועדת בנין ערים מתאריך 13/9/17
הוחלט :לאשר.
 .4אישור הקמת ועדה ציבורית לבחינת מערך ההסעות:
הנהגת הורים
אילנית שטוקלהיים ,בית נקופה בי"ס
אלון
מתי קליגר ,רמת רזיאל
בי"ס עין כרם
אורן שפי  ,טל שחר
בית ספר השחר
טלי אזולאי ,נחושה
ישיבת נחשון
שלי ירמיהו ,צור הדסה
בית ספר צורים

נציגי ציבור
לירז ארז ,צור הדסה

חברי מליאה
אלעמי אמיר ,רמת
רזיאל ,יו"ר
ישראל אלוני  ,בקוע גיא גוטמן  ,נס הרים

נציגי מועצה
ניב בר גיא
לירון אהרון

בובי יהושע ,שריגים

רון שצברג ,צרעה

שמעון רונן

ששון סיידוף
מבוא ביתר
אייאס שבטיה
נוה שלום

מור בן יוסף ,צובה

משה אוחיון

רוקו סופר  ,שריגים

פיני תורן
מרכז הועדה

ציון גבאי ,צור הדסה
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לילי בן עמי ,בית זית

הוחלט :לאשר.
 .5אישור נסיעה למשלחת וירצבורג גרמניה לחגיגות  20שנה לקשרים עם מטה יהודה בני אלירז
סגן ראש המועצה וערן אוחנה בעלות של  $ 1,015לשניהם.
הוחלט :לאשר.
 .6אישור חח"ד אשראי המועצה לשנת :2018
חח"ד בנק פועלים ע"ס  4מש"ח.
חח"ד בנק לאומי ע"ס  2מש"ח.
חח"ד בנק דקסיה ע"ס  7מש"ח.
הוחלט :לאשר.

 .7אישור דו"ח כספי שנתי מבוקר ליום  – 31/12/16מצ"ב.
הוחלט :לאשר.
 .8אישור דוחות כספיים חברה כלכלית ליום  – 31/12/16מצ"ב – רו"ח אמנון מקסימוב
הוחלט :לאשר.
 .9אישור מורשי חתימה בתי ספר:
שם ביה"ס

פרטי הבנק

השחר

דיסקונט סניף
 167בית
שמש
דיסקונט סניף
 167בית
שמש

תיכון אור
ברנקו וייס

חווה
חקלאית

לאומי סניף
 916בית
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בעלת זכות
חתימה מנהל/ת
ביה"ס
שטרית שגית
ת.ז 29365749

לאשר מורשת חתימה

לבטל מורשת
חתימה

לימור שפירא
28674943

ת.ז.

נעמה רשף
ת.ז29077732 .

אהרונוביץ עידו
אברהם
ת.ז.
036038172

ג'ולי טיילו

ת.ז .34540039

עידית ניב
ת.ז 058394503

זאנגי אלה
ת.ז.

סמדר בשארי ת.ז056647811 .

אילנית פליישר
017689035

023810088

חינוכית

שמש

בית ספר
אבן העזר

סגירת חשבון הורים מספר  50966בנק דיסקונט סניף  167בית שמש.
סגירת חשבון רשות מספר  48105/45בנק לאומי סניף  916בית שמש.

הוחלט :לאשר.
 .10תבר"ים לסגירה לשנת 2017
מס' תבר
4276
4142
4143
4144

שם תב"ר
תירוש מגרש כדורגל
בי"ס האלה פחים טמונים
בי"ס הר טוב -פחים טמונים
בי"ס אבן העזר -פחים
טמונים

תקציב
550,000
150,000
100,000

הוצאות
0
0
0

הכנסות
0
0
0

עודף/גרעון
0
0
0

100,000

0

0

0

900,000

0

0

0

הוחלט :לאשר.
 .11תבר"ים :
11.
1

תשתיות חשמל
מקור מימון
קרנות רשות
סה"כ

תקציב
200,000
200,000

הוחלט :לאשר.
11.
2

רכישת  2משאיות(-גזם ומנוף חשמל)
מקור מימון
משרד הפנים
סה"כ

תקציב
700,000
700,000

הוחלט :לאשר.

11.
3

רכישת טרקטור
מקור מימון
משרד הפנים
סה"כ

תקציב
400,000
400,000

הוחלט :לאשר.
11.
4

הקמת מתקני משחק בגני ילדים
מקור מימון
משרד הפנים
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תקציב
500,000

הערות
נפתח תב"ר אחר ב
פרויקט בוטל
פרויקט בוטל
פרויקט בוטל

סה"כ

500,000

הוחלט :לאשר.
11.
5

בטיחות מוסדות חינוך
מקור מימון
משרד הפנים
סה"כ

תקציב
200,000
200,000

הוחלט :לאשר.
11.
6

הקמת הצללות בחצרות מוסדות חינוך
מקור מימון
משרד הפנים
סה"כ

תקציב
373,000
373,000

הוחלט :לאשר.
11.
7

שיקום כבישים אזור תעשיה הר טוב א'
מקור מימון
משרד הפנים
סה"כ

תקציב
200,000
200,000

הוחלט :לאשר.
עדכון תב"רים
11.
8

תב"ר -3995פחי אשפה טמונים 2012
מקור מימון
משרד הפנים
קרנות הרשות
סה"כ

הוחלט :לאשר.

 .12אישור דוחות כספיים לישובים לשנת :2016
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תקציב
230,000
230,000

עדכון תקציב
-18,140
18,140
0

תקציב מעודכן
211,860
18,140
230,000

1
2

שם הישוב
רמת רזיאל
צפרירים

3
4
5
6

גיזו
עין נקובא
שריגים
אדרת

מבוקר ע"י
נפתלי שלו רוא"ח
ברית פקוח-אורן דניאלי
אביטל את שרנסקי
ושות'
משה סיטון רוא"ח
בועז כהן רוא"ח
גלית חכם

דו"ח ליום
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016

הכנסות
1356
342

הוצאות
1355
328

עודף/גרעון-
לשנה
המבוקרת
1
14

219
515
1224
460

187
444
1167
454

32
71
57
6

עודף
מצט

הוחלט :לאשר.
 .13אישור תקציבים והיטלי מיסים בישובים לשנת :2017
מס'
1
2

הישוב
גיזו
נוה שלום

סך התקציב
300
218

מגורים למ"ר (*)
10.33
11.33

הוחלט :לאשר.
 .14עדכוני תקציב:
עדכון תקציב היכל התרבות
הוצאות
מס' סעיף
1826400/751
1826400/753
1822100/755
1827000/751

תקציב

שם הסעיף
רכישת מופעים
אבטחת אולם
פעולות תרבות-שונות
חידונים שונים
סה"כ הוצאות

498
60
20
15
593

עדכון
47
-30
-3
-14
0

תקציב מעודכן
545
30
17
1
593

עדכון תקציב מזכירות
הכנסות
מס' סעיף
1269000/424
הוצאות
מס' סעיף
1613001/756

שם הסעיף
השתת' ישובים סיירת מחצלות
סה"כ הכנסות
שם הסעיף
עבודות קבלניות  -סיירת מחצלות
סה"כ הוצאות

תקציב
0
0
תקציב

עדכון
-6
-6
עדכון

0
0

6
6

תקציב מעודכן
-6
-6
תקציב מעודכן
6
6

עדכון תקציב ועדה לבנין ערים
הוצאות
מס' סעיף
1731000/757
1731000/930

שם הסעיף
תכנון
ציוד-ועדה לבניין ערים
סה"כ הוצאות
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תקציב
950
50
1,000

עדכון
-10
10
0

תקציב מעודכן
940
60
1,000

עדכון תקציב מוסיקה גני ילדים
הכנסות
מס' סעיף
1312200/424
הוצאות
מס' סעיף
1812200/754

שם הסעיף
תשלום הורים מוסיקה גני ילדים
סה"כ הכנסות
שם הסעיף
תל"ן מוסיקה גני ילדים
סה"כ הוצאות

תקציב
0
0
תקציב
0
0

עדכון
-350
-350
עדכון
350
350

תקציב מעודכן
-350
-350
תקציב מעודכן
350
350

עדכון תקציב חשמל
הוצאות
מס' סעיף
1712300/759
1743000/720

שם הסעיף
עבודות קבלניות-שינוע אשפה
חומרים חשמל
סה"כ הוצאות

תקציב
84
100
184

עדכון
-42
42
0

תקציב מעודכן
42
142
184

עדכון תקציב יד חריף
הכנסות
מס' סעיף
1325100/920
הוצאות
מס' סעיף
1825100/110
1825000/930
1825000/420

שם הסעיף
השתת' משרד החינוך קונסרבטוריון
סה"כ הכנסות
שם הסעיף
משכורות יד חריף-מורים ומדריכים
רכיש ציוד יסודי
יד חריף-אחזקת מבנה
סה"כ הוצאות

תקציב
0
0
תקציב
2,338
30
62
2,430

עדכון
-210
-210
עדכון
60
100
50
210

תקציב מעודכן
-210
-210
תקציב מעודכן
2,398
130
112
2,640

עדכון תקציב מיחשוב תוכנה
הוצאות
מס' סעיף
1615000/753
1613000/541
1613000/540

שם הסעיף
הוצאות מיחשוב-תוכנה
הוצ' תקשורת  -סלקום
הוצ' תקשורת
סה"כ הוצאות

תקציב
600
370
430
1,400

עדכון
95
-15
-80
0

תקציב מעודכן
695
355
350
1,400

עדכון תקציב מילגות סטודנטים
הוצאות
מס' סעיף
1822100/550
1832400/751
1832400/850

שם הסעיף
פרסומים/תרבות
הכשרה מקצועית-סטודנטים וצעירים
מילגות סטודנטים
סה"כ הוצאות
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תקציב
45
5
1,481
1,531

עדכון
-2
-3
5
0

תקציב מעודכן
43
2
1,486
1,531

עדכון תקציב משלחות חול
הוצאות
מס' סעיף
1771000/757
1611200/783

שם הסעיף
עבודות קבלניות-יחידה לפיתוח כלכלי
הנהלה-משלחות חו"ל
סה"כ הוצאות

תקציב
377
200
577

עדכון
-60
60
0

תקציב מעודכן
317
260
577

עדכון תקציב נוער
הכנסות
מס' סעיף
1328220/423
1328220/425
הוצאות
מס' סעיף
1828205/754
1828205/756

שם הסעיף
השתת' הורים/יישוב פעילות בני המושבים
השתת' הורים/יישוב טיול חרמון
סה"כ הכנסות

תקציב

שם הסעיף
פעילות בני המושבים טיולים וסמינרים
טיול חרמון
סה"כ הוצאות

תקציב

0

0

עדכון
150
65
215

תקציב מעודכן
150
65
215

עדכון
150
65
215

תקציב מעודכן
150
65
215

עדכון תקציב פיתוח
הכנסות
מס' סעיף
1241000/960
הוצאות
מס' סעיף
1741000/755

שם הסעיף
השתת' מ .החקלאות תוכנית מתאר מסילת ציון
סה"כ הכנסות
שם הסעיף
תוכנית מתאר ישובית מסילת ציון
סה"כ הוצאות

תקציב
0
0
תקציב
0
0

עדכון
-120
-120
עדכון
120
120

תקציב מעודכן
-120
-120
תקציב מעודכן
120
120

עדכון תקציב רווחה
הכנסות
מס' סעיף
1346400/930
1346802/930

הוצאות
מס' סעיף
1846400/840
1846802/840

שם הסעיף
מפעלי שיקום לעיוור
טיפול אישי סיעודי לנכים
סה"כ הכנסות

תקציב

שם הסעיף
מפעלי שיקום לעיוור
טיפול אישי סיעודי לנכים
סה"כ הוצאות

תקציב

-50
0
-50

67
0
67

עדכון
34
-34
0

תקציב מעודכן
-16
-34
-50

עדכון
-45
45
0

תקציב מעודכן
22
45
67

עדכון תקציב קורס גישור
הכנסות
מס' סעיף

שם הסעיף
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תקציב

עדכון

תקציב מעודכן

1269000/415

הוצאות
מס' סעיף
1613000/757

הכנסות
מס' סעיף
1111000/108
הוצאות
מס' סעיף
1999200/960

הכנסות ממשתתפים  -קורס גישור
סה"כ הכנסות

שם הסעיף
עבודות קבלניות  -קורס גישור
סה"כ הוצאות
עדכון תקציב מותנה
שם הסעיף
הכנסות ארנונה – מותנה
סה"כ הכנסות
שם הסעיף

0
0

תקציב
0
0

תקציב
-3,000
-3,000
תקציב

העברה לכיסוי גרעון מצטבר  -מותנה

3,000

סה"כ הוצאות

3,000

-14
-14

-14
-14

עדכון
14
14

תקציב מעודכן
14
14

עדכון
3,000
3,000
עדכון
3,000
3,000

תקציב מעודכן
0
0
תקציב מעודכן
0
0

עדכון תקציב תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון 2017
הוצאות
מס' סעיף
1843921/110
1843921/750
1843922/110
1843922/750

הכנסות
מס' סעיף
1192000/910

הוצאות
מס' סעיף
1712300/750
1822100/756
1828300/110
1822100/756
1822100/750
1827000/710
1827000/754
1827000/758
1825000/980
1825500/550
1825500/780
1826000/930

שם הסעיף
תוכנית לאומית לילדים בסיכון-חינוך שכר
תוכנית לאומית לילדים בסיכון-חינוך פעולות
תוכנית לאומית לילדים בסיכון-נוער שכר
תוכנית לאומית לילדים בסיכון-נוער פעולות
סה"כ הוצאות
עדכון תקציב פסטיבל נאמן למקום

תקציב
94
33
94
94
315

עדכון
16
-16
-10
10
0

תקציב מעודכן
110
17
84
104
315

שם הסעיף
מענק תמרוץ בגין הוצאת היתרי בניה 2016
סה"כ הכנסות

תקציב
0
0

עדכון
-314
-314

תקציב מעודכן
-314
-314

שם הסעיף
פינוי אשפה
פסטיבל נאמן למקום
שכר-נוער
רזרבה לפעולות  -תרבות
עבודות קבלניות-מנהלת אגף
הסעות פרוייקט חזנות
מפגשי ראש חודש אזורי לנשים
פעילות בת ובר מיצווה
להקות לחו"ל יד חריף
פרסום-רדיו קול יהודה
שונות-רדיו קול יהודה
להקות אתניות-תלבושות וציוד

תקציב
4,316
0
844
551
35
40
13
10
40
5
5
6

עדכון
228
230
-48
-62
-8
-3
-4
-5
-6
-2
-4
-2

תקציב מעודכן
4,544
230
796
489
27
37
9
5
34
3
1
4
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סה"כ הוצאות

5,865

6,179

314

עדכון תקציב חינוך
הכנסות
מס' סעיף
1313206/922
1313248/920
הוצאות
מס' סעיף
1813206/780
1813208/780
1817930/810
1811000/752
1811100/750
1813200/520

שם הסעיף
שונות עין ראפה
הכנסות שונות נוה שלום
סה"כ הכנסות
שם הסעיף
הוצאות שונות עין ראפה
הוצאות שונות -נוה שלום
הנחות תלמידים
חשבות חינוך ייעוץ קבלני
יוזמות חינוכיות
השתלמויות בתי ספר
סה"כ הוצאות

תקציב
-4
0
-4
תקציב
5
0
30
30
610
0
675

עדכון
-16
-20
-36
עדכון
15
20
-30
-30
20
41
36

תקציב מעודכן
-20
-20
-40
תקציב מעודכן
20
20
0
0
630
41
20

הוחלט :לאשר.
 .15מינוי חותם שני ,מורשה חתימה למסמכים הנדרשים לביצוע הליכי הפקעה במקרקעין קיבוץ נתיב
הל"ה (במקום ניב ויזל מ"מ ראש המועצה לנוכח היותו חבר קיבוץ נתיב הל"ה ומחשש לניגוד
עניינים).
הוחלט :לאשר את פיני תורן מנכ"ל המועצה ת"ז .6099783

 .16נושא עיקרי לדיון :אישור תקציב המועצה לשנת .2018

הוחלט :לאשר תקציב המועצה לשנת  2018בסך 393,157
אלפ"ש
כולל תקציב מותנה (מצ"ב ריכוז תקציב).

הישיבה ננעלה בשעה 19:00
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_______________
פיני תורן
מנכ"ל המועצה

________________
ניב ויזל
מ"מ ראש המועצה

תמלול פרוטוקול המליאה מתאריך 8/11/17
סעיף  – 1הודעות היו"ר
 1.1יוסי מוצניק
אנחנו נתחיל ,ערב טוב לכולם ,אנחנו שמחים לפתוח את המליאה החגיגית הזאת מבחינתי זה מליאה
ניב ויזל:
חגיגית ואחריה המליאה מחכה לכולכם ארוחת ערב חגיגית אז לא לברוח ,מלון נווה אילן הכין לנו
ארוחה .להעביר תקציב זה לא סתם עוד מליאה ואני מקווה מאד שנוכל היום גם להודיע למשרד
הפנים שהתקציב עבר בדיוק כמה שנה שעברה .אני רוצה להתחיל בהודעות וכשנגיע לתקציב נדבר,
יש לנו לפני זה עוד מספר לא קטן של סעיפים .קודם כל ולפני הכל אני רוצה להשתתף ,מליאת
המועצה משתתפת בצער על מותו של יוסי מוצניק מקיבוץ נחשון ,הוא היה ראש מועצת ,מי שלא
יודע ,ראש מועצת גיזו ולאחר מכן היה סגן ראש מועצה  10שנים הוא גם היה כיושב ראש איך
קראו לזה אז ,העמותה לזקן ,אז קראו לזה ככה ,היה מעורב מאד .אתמול הוא נקבר בקיבוץ נחשון
ובשם המליאה אני רוצה להשתתף בצער של הקיבוץ ואיתן נציג פה של המליאה אני מבקש להעביר
את זה לקיבוץ שלך בשם כולנו ,הוא היה איש ,מי שמכיר אותו ,בטח שמוליק הכיר אותו טוב ,איש
מקסים ונעים הליכות ובהחלט עזר לכל מי שפה רצה במועצה בשנים האחרונות ,אז יהי זכרו ברוך.
בני בוא בבקשה תגיד כמה מילים על  ...של הוותיק,
 .1.2חודש הוקרה לוותיקי המועצה
ערב טוב לכולם .אז כאמור החודש הוא חודש הוותיק הבינלאומי ,בכל העולם חוגגים את חודש
בני אלירז:
הוותיק .אנחנו היום למעשה פתחנו את חגיגות ובאמת אפשר לקרוא לזה חגיגה כי מה שהיה היום
בהיכל התרבות פשוט חגיגה לעיניים .היו סדר גודל של כ 500-קשישים ,מבוגרים מרחבי המועצה
שהגיעו בהסעות ,קיבלו את פניהם שמה שולחנות ממיטב הכיבוד האפשרי וזה נחתם בהופעה.
הביאו אותם באוטובוסים ,החזירו אותם באוטובוסים .רבותי מבחינתי היה מאד מרגש והכי מרגש
בעיני זה שאנחנו כמועצה יודעים באמת לפרגן לדור הזה וחבל שלא היו שם חברי מליאה שיוכלו
אולי לחוות את זה ולראות באמת את ההתרגשות שהייתה אצל האנשים ,באמת הם ידעו להעריך
ולהוקיר באמת כל שנייה שהם היו שמה ,אני חושב שזה ניכר על פניהם של כולם .הזדמנות באמת
טובה ידידי להגיד לאגף הרווחה דפנה פה ,תעבירי בשמי ,בשמו של ניב של כולם באמת את תודתנו
העמוקה ליום הנפלא הזה שאני יודע כמה קשה היה לארגן אותו והושקעו באמת הרבה מאמצים
ובאמת שאפו גדול .אני אומר לך כמי שבאמת מחזיק את התיק הזה גאה שיש אגף כזה שיודע להרים
אירועים כאלה ,זה היה חברה באמת מכובד בכל קנה מידה .זו שנה שלישית שאנחנו כבר מציינים
את זה וזה אני חושב כבר פותח לנו איזה שהוא סוג של מסורת .בהמשך החודש תהיינה עוד איזה
שהן פעילויות ,ב 20-לחודש תהיה איזה שהיא פעילות לכל בעלי המקצוע ,תהיה איזה שהיא
השתלמות ויש עוד כמה פעילויות שעוד לא ניתן לדבר עליהן ,אנחנו משאירים את זה קצת בגדר
הפתעה שתהיה לקשישים.
בני אלירז:

הם מחכים לזה הכל בסדר .אני רוצה להגיד לכם שבאמת גאווה גדולה ,באמת להיות וליטול חלק
ובטח כמועצה להוביל את זה .אז דפנה באמת לכל מי ,לסיוון עיר ללא אלימות שלקחו שם חלק
בלתי נפרד ,לעמותת וותיקי מטה יהודה שלא נמצאים פה ,אז באמת יש עוד מה לצפות ודפנה באמת
שוב תודה בשמנו לכולם,

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתאריך  8/11/17עמוד 13

 .1.3פסטיבל היין ה 19-של המועצה – אירוע פתיחה  2/11/17ביד השמונה
טוב תודה בני .השבוע חגגנו את פסטיבל היין ה ,19-אני חושב שהרבה מכם הייתם שם ,אני חושב
ניב ויזל:
שהפסטיבל היה טוב ,היו יותר אנשים משנה שעברה ,קיבלנו פידבקים גם מהייננים גם מכולם
שבהחלט היה מוצלח ושאפו גדול לערן על הארגון ועל הכל.

 .1.4פיילוט שילוט תיירותי בעדולם
בנוסף ,אנחנו מליאת המועצה כבר לפני הרבה שנים אבל גם בשנה החולפת אישרה את הפיילוט אם
ניב ויזל:
אתם זוכרים של השילוט התיירותי של מטה יהודה ולפני שבוע ציינו את הקמת השלט הראשון.
השלט הראשון מופיע ליד נחושה ,בנחושה לכיוון קריית גת .מי שרואה אותו הוא  6מטר גובה ,שלט
בהחלט יפה ,רואים אותו גם ביום גם בלילה .עכשיו בפיילוט אנחנו לומדים את מה נכון ומה לא,
אנחנו נשנה מה שצריך לשנות וככה נמשיך הלאה .אני מזכיר לכם שיש לנו  12כניסות במטה יהודה
ולכן יהיו  12שלטים .זה משהו ענק בקנה מידה גדול מאד וככה נעבור אחד אחד .אז הראשון הוא
עדולם .יש פה נציג נחושה ובטוח שראית את זה .אני השבוע חזרתי מהדרום מילואים ראיתי אותו
הוא נוצץ כזה בלילה .אבל צריך לעשות בו כמה שינויים קטנים ואנחנו נתקדם ,אז שאפו גדול גם
לוועדה למיכל שעבדה על זה ,ערן אוחנה וכו'.
 .1.5סמינר ועדים  31/12/17בים המלח
סמינר ועדים תרשמו לכם יהיה ב 31-לדצמבר  2017עד ה 2-לינואר  .2018אנחנו פשוט חייבים
ניב ויזל:
לעשות את זה ב 2017-אם אנחנו רוצים את האישור של משרד הפנים ושל המפע"מ .הם לא יכולים
כרגע לעבוד ,הם קיבלו הוראות חדשות שאי אפשר לעבוד כרגע עם מועצות אזוריות שהסוציו
שלהם מעל  4או  5אפילו ,אנחנו כבר  .7לכן בשנה הבאה כנראה לא נוכל להמשיך לעשות את
הסמינרים ,נעשה את זה אולי פחות עם המפע"מ או רק בהתייעצויות כאלה או אחרות בטח לא דרך
להזמין מרצים וכן הלאה,
בוא נוריד את הדרוג,
ירמי דוד:
נוריד את הדרוג .לכן אנחנו נעבוד את זה אתם ,הם אשרו את ה ,31/12-מזכיר לכם שגם מינואר
ניב ויזל:
בעצם ,מהיום אבל מנכ"ל משרד הפנים מינואר זה שנת בחירות ובעצם גם אין אישור לעשות יותר
סמינרים .אז ב 31/12-אנחנו נעשה סמינר אחרון והוא יהיה האחרון בשנת הבחירות ,זאת אומרת
ב 2018-והוא יהיה בים המלח .דורית תוציא לכולם את הזימונים בשבוע שבועיים הקרובים ,אתם
יכולים לרשום לכם.
 1.6דיווח משלחות וירצבורג – גרמניה ,ונטה – פינלנד
שבוע שעבר יצאו פה  17חברה משלחת מוירצוברג גרמניה במסגרת ערים תאומות .הם סיימו פה
ניב ויזל:
שבוע מקסים ,קיבלנו מהם בהחלט הרבה תשבחות ואיך שהם נסעו יומיים אחרי ,אתמול ,הגיעו לפה
המשלחת קטנה ומצומצמת מונטה 5 ,חברה מהעיר התאומה בפינלנד והם מציינים מי שלא יודע
השנה זה  50שנה לשותפות עם מטה יהודה 50 ,שנה שהתחילה בששת הימים .מחר בערב ביד
השמונה יהיה אירוע עם שגריר פינלנד בישראל ,אירוע ל 50-שנה .אם מישהו ירצה לבוא אז שיגיד
לי ואני אתאם את זה .טוב ,נתחיל באישורים,
סעיף  – 2אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 13/9/17
אני רוצה לאשר פרוטוקול מליאה מ ,13/9-אני רוצה שנאשר ,עם אני אומר לתמליל עכשיו ,הכל
ניב ויזל:
מתומלל ,אז אם אני אומר ,אם אף אחד לא מתנגד אז אנחנו מאשרים.
סעיף  – 3אישור פרוטוקול וועדת בניין ערים מתאריך 13/9/17
אנחנו מאשרים את פרוטוקול וועדת בניין ערים מתאריך ,13/9/17
ניב ויזל:
סעיף  –4אישור הקמת וועדה ציבורית לבחינת מערך ההסעות
וסעיף  , 4אישור הקמת וועדה ציבורית לבחינת מערך ההסעות .במליאה הקודמת אנחנו הצגנו את
ניב ויזל:
סיפור ההסעות במטה יהודה .אנחנו מסיעים אלפי תלמידים כל יום במטה יהודה שחלקם בתוך,
מתוך המיפוי של משרד החינוך וחלקם לא בתוך המיפוי .מי שלא בתוך המיפוי אנחנו לא מקבלים
החזר ממשרד החינוך וזה הוצאה כספית מטורפת של מטה יהודה .עכשיו מטה יהודה גדלה וגדלה
ואני רוצה להגיד לכם למשל בישוב כל ישוב ,במושב כל שהוא או צור הדסה שגדלה מאד מהר אם
יש ילדים שרוצים ללמוד בירושלים אז המועצה לוקחת אוטובוס ומסיעה ואין לנו החזרים על הדבר
הזה .עכשיו כשהמועצה הייתה קצת יותר קטנה וחשבו שזה ניתן לעשות אז עשינו את זה ,זה הגיע
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לממדים מאד מאד גדולים ובמליאה האחרונה אם אתם זוכרים ביקשתם ממני לאשר שנקים וועדה
ציבורית ,שהוועדה הציבורית הזאת תביא את המסקנות שלה לראש המועצה שיהיה אחרי הבחירות
הבאות בשביל שהוא יוכל לקבל את ההחלטה הנכונה ולקבל את המסקנות שלה .עכשיו המסקנות
הם לא כאלה פשוטות ,זה לא כזה פשוט .וועדה ציבורית כזו צריכה לבחון את הכל ,לא סתם לזרוק
מילים ולא סתם להגיד ,היא צריכה לבחון את כמות האופציה שיש לקבל תלמידים שיפסיקו נגיד
לנסוע לירושלים או למקומות אחרים כמה מקום יש לנו בבתי ספר שלנו .האם יש בתי ספר
ייחודיים .אני מזכיר לכם מליאה לפני  6שנים 7 ,שנים אני כבר לא זוכר 8 ,שנים החליטה על
ארבעה בתי ספר ,אם אני זוכר ארבעה או חמישה בתי ספר ייחודיים שלהם כן לוקחים .הוועדה
הציבורית הזאת שאנחנו מקימים תצטרך לראות את כל המכלול הכולל ולקבל החלטה להביא
המלצה ,זה כולה המלצה למי שיהיה ראש מועצה על מנת שיוכל לקבל את ההחלטה הנכונה .אני
מניח שההחלטות האלה ייושמו לא בשנת הלימודים הבאה ,הם יושמו בשנת הלימודים אחת אחריה
כי בשנת הלימודים הקרובה זה כבר בספטמבר הקרוב .אני ,רגע אבי ,כל הכבוד ,שנייה ,אני בקשתי
מלא מעט חברים ,הוועדה הזאת מורכבת מנציגי הורים כמעט בכל מטה יהודה ,מנציג ציבור ומחברי
מליאה ומעובדי מועצה .כל הרשימה מופיעה לפניכם ,הרשימה הזאת הוצגה לכם ,הוצגה גם
בהנהלת המועצה ,הנהלת המועצה ברכה על זה ואשרה את זה .אני רוצה שאנחנו כמליאה נאשר את
זה .אני רוצה להגיד שפרופסור אמיר אל עמי התבקש על ידי להיות יושב ראש הוועדה ,לשמחתי
הגדולה הוא הסכים להיות יושב ראש הוועדה .אני חושב שהמליאה הקודמת ביקשה ,אנחנו ביצענו
וזה הזמן לאשר את זה .אז אני פותח את זה ,אבי ואחרי זה ששון ,בבקשה.
אבי פליישמן:

וודאי שאני תומך בהקמת הוועדה והטיפול בנושא הרגיש הזה .ההערה היחידה שיש לי היא לגבי
למרות שאין מה לעשות עכשיו עם זה לגבי גודל הוועדה .אני חשוב שהוועדה הזאת יותר מידי
גדולה וזה יקשה מאד מאד על דיונים .לעשות וועדה של  20ומשהו אנשים למרות שמחפשים מה
שנקרא מכנה משותף רחב ביותר אבל קשה ,קשה לנהל ישיבות עם כל כך הרבה אנשים,

ניב ויזל:

ששון,

ששון סיידוף:

לפי מה שאתה אומר בעצם כל המסקנות של הוועדה הזו יהיו  2019-20אם אני מבין נכון,19-20 .
שנת הלימודים  ,19-20נגיע למשהו כזה ופה יש בעיה .הוועדה נגיד תעבוד ,תגמור  4 ,3חודשים
ותיכנס ל ,2018-תהיינה כבר את המסקנות והכל יוקפא עד שיבוא סוף השנה הזה .סוף השנה הזו
זה כבר יהיה דצמבר ,נובמבר ,זאת אומרת גם עוד שנה אחת הלכה,

ניב ויזל:

אני אענה לך בסדר,

ששון סיידוף:

השאלה אם אנחנו לא יכולים לקבל פה החלטה שהמליאה הזאת תתכבד והיא תכין את זה לקראת
שנת הלימודים הבאה זאתי שנכנסנו אליה ,כי אנחנו מדברים פה על עשרות מיליונים,

ניב ויזל:

הבנתי ,אני אענה לך ,אני אענה על זה .כן דרומו,

דוד דרומלביץ:

אין ספק שלוועדה הזאת נכונו ישיבות לא פשוטות וההיסעים אמורים ,נותנים ,אמורים להמשיך
לתת מענה מיטבי לבנים והבנות שלנו במועצה .אני מבקש להוסיף לוועדה גם נציגים של הנוער של
אלה שאמורים לחוות את המשמעויות ,אנחנו נרמזים כל הזמן לאן הכיוון הולך .אני חושב שבוועדה
של  22איש אם יוסיפו ,אני לא לגמרי מעודכן כרגע מה מועצת נוער ,יש פעמים שהיא פעילה יותר,
יש פעמים שהיא פעילה פחות אבל יש לנו בני ובנות נוער איכותיים מאד במועצה ואני חושב שצריך
להוסיף נציג ונציגה שישבו בוועדה הזאת ,יהיו שותפים לדיונים ,זה אמור להשפיע עליהם ועל
החברים שלהם באופן משמעותי ואני מבקש מהמליאה להוסיף  2נציגים מהנוער,

ששון סיידוף:

לא הבנתי הם הרבה ,אמרת שיש הרבה,

אבי פליישמן:

אני אמרתי,

דוד דרומלביץ:

זה לא קשור ,תראה בנושא של ההשתתפות נער הייתי וגם זקנתי שעושים רשימה כולם נרשמים
אבל כשמתחילים את העבודה וצריך לבוא לישיבות כל אחד יש לו עיסוקים מפה עד הודעה חדשה,

ניב ויזל:

דרומו הבנו .השאלה אם ...

דוד דרומלביץ:

בקשתי והצעתי למליאה שיתווספו גם  2נציגים ,נציג ונציגה של הנוער לוועדה,
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ניב ויזל:

טוב תודה ,כן עוד שאלה ,כן ירמי,

ירמי דוד:

אני רק הבהרה בבקשה .אחד הדברים המשמעותיים ביותר שהביאו מתיישבים חדשים להרחבות
שלנו היה מערכת החינוך וכל נושא ההסעות שהם קיבלו מהבתי ספר .איך המועצה מתמודדת עם זה
שאנשים מתיישבים חדשים שגם נכנסו וגם ייכנסו בשנה הקרובה לבוא לאמר להם שאין היסעים,

ניב ויזל:

השאלה שלך היא חצי מהתשובה גם לששון .תשמע ,אני מתריע כבר המון זמן וגם בני וגם אחרים
במועצה על זה ,אין לנו ,אני רוצה שתבינו .אין שום מועצה במדינת ישראל שמסיעה מחוץ למיפוי,
אין דבר כזה .עכשיו אנחנו כמועצה החלטנו שכן ,זה יהיה חסר אחריות בטח ממני ובני ובטח מכל
חברי המליאה אם לא נתייחס לזה .עכשיו כל התייחסות שלא תהיה היא נכונה ,גם ההתייחסות שלך
היא נכונה .בשביל זה יש וועדה ,הוועדה תראה את הכל את כל המכלול ,גם את מה שאתה אמרת,
גם התחייבויות כלפי אנשים .אם יש ילד שהוא בכיתה ט' והתחיל ללמוד בירושלים והבטיחו לו
הסעות  4שני 0הבנתי ,לא על זה ,זה בדיוק גם התשובה לששון .תראו ,שנת הלימודים מתחילה
בספטמבר ,הבחירות באוקטובר ,בסדר .יגמרו את הוועדה באוגוסט .אי אפשר להגיד לילדים
שנרשמים למקומות במאי ,באפריל ,ביוני זה לא ילך .מצד שני אנחנו יודעים היום ששנת הלימודים
הבאה תהיה כמו היום ,אנחנו נערכים לזה .אם לא נעשה משהו היום לשנתיים קדימה ,אנחנו לא פה
בשביל לעשות וי ,אנחנו חייבים לטפל בזה .מליאה אחראית היא מליאה שמטפלת בנושא .אני חושב
שההצעה פה היא הצעה טובה מאד לבוא דרך וועדה ציבורית לעשות את זה .אני מקבל וקיבלנו
ודברנו על זה גם בהנהלת המועצה שזה וועדה גדולה ,שזה וועדה גדולה .מה שאמר אבי זה נכון,
הוועדה הזו היא גדולה אבל אתם יודעים מדרך הטבע לא כולם מגיעים לכל הישיבות ובסוף צריך
להתקדם ואני רוצה פה לעשות שיתוף ציבור ,המליאה רוצה לעשות שיתוף ציבור ,אתם רוצים את
זה .אנחנו שמנו פה נציגי ציבור ,תסתכלו מי כתוב פה ,וועדים ,יש פה אנשים מוועדי הורים ,יש פה
מישהו מקצועי .אני למשל לא מופיע פה ,אני לא רוצה להיכנס לזה ,אני לא רוצה שיהיה לזה שום
ניחוח לא נכון .הנושא הזה צריך להיות מקצועי פרופר .אני חושב שמקובל על כולנו שפרופסור
אמיר אל עמי יכול לעשות את זה וממש אני מודה לו שהסכים לקחת את התפוח הלוהט הזה
ולהתעסק אתו ואני חושב שאם אנחנו באוגוסט ,יולי אוגוסט נקבל את הממצאים אלינו אני בהחלט
חושב שעשינו משהו מכובד ,נכון ,אחראי גם עם הסתכלות לעתיד .עכשיו דרומו זה לא ,אתה שואל
אז בבקשה ,אין לי שום בעיה עם כל מי שרוצה להוסיף מישהו אבל מפריע לי קצת שהדבר הזה
פורסם אליכם דורית מתי לפני שבוע יותר ,וזה לא צריך להגיע ברגע עכשיו ברגע האחרון להגיד לי
להוסיף .כל מי שביקש ובקשו שניים להוסיף הוספו ,לא עושים את זה ברגע האחרון .אני מציע
שתבוא עם הצעה של מישהו שאתה רוצה מהנוער אני אפילו לא מתווכח ,אנחנו נוסיף אותו אין שום
בעיה ,בסדר? אז בואו לא נפתח עכשיו ונתחיל סתם לזרוק שמות ואני אומר לכם ,אין בעיה תרצה
להוסיף שמות המליאה ,אני לא חושב שיש פה מישהו אחד שיתנגד למישהו ,זה רק יכול להועיל .אז
אין בעיה ,כן בני רוצה משהו,

בני אלירז:

כן ברשותכם אני רוצה להוסיף משהו כדי שתהיה יותר הבנה מה עומד מאחורי הנושא הזה של
הבחינה הזו של ההסעות .כאמור ההיקפים הם מאד מאד גדולים .היום אני לפחות מהמקום שאני
יושב בראייה אחת יחד עם ממלא מקום ראש המועצה עם ניב ויזל וגם עם ניב ברגאי שמי שמחזיק
את תיק החינוך מבינים למעשה שיש לנו איזה שהיא מחויבות לחזק את בתי הספר שלנו מבפנים,
אוקי? אני מחפש ,השמיכה שלנו תמיד קצרה בנושא התקציב ,מושכים מצד אחד חסר בצד שני
ואנחנו רואים שעיקר הכסף מושקע בהסעות כמו שציין את זה ניב מקודם למקומות שהם לא על פי
המיפוי .אנחנו חייבים להכין אלטרנטיבות בתוך מטה יהודה ,חייבים לחזק את עצמנו מבפנים לפני
שאני גם אומר לאנשים אל תיסע החוצה אני צריך להראות שיש לו גם מקום פנימה לכם גם קם
הבית ספר התיכון החדש וזה הרציונל שעומד מאחורי העניין .כל כסף שאנחנו נחסוך שם נוכל
להשפיע בבתי הספר שלנו .לבוא ולהשפיע יותר בתכניות לימוד ולהעשיר את בתי הספר זו המטרה
שעומדת מאחורי העניין הזה וזה המחויבות שלנו,

ניב ויזל:

תודה בני .שאלו אותי אז אני גם אגיד ,מדובר על עשרות מיליונים וצריך להבין שקשה לנו ואתם
תראו עוד מעט את התקציב שמוגש פה ,התקציב הוא תקציב של בחירות ,נדבר עליו עוד מעט ,של
שנת בחירות ,הוא תקציב שאנחנו חייבים להביא אותו מאוזן ולכן אנחנו גם ,יש קשר בין המליאה
שאנחנו מדברים על תקציב ויגיד אולי דני אחרי זה מילה על זה לבין זה שאנחנו מקבלים החלטה
שלפחות עוד שנתיים נוכל להתמודד עם הדבר הזה .אני מזכיר שמטה יהודה גדלה וגדלה וגדלה,
היא לא עוצרת במקום ולכן ההוצאות הם כל הזמן גדלות בנושא הזה .אם אין עוד שאלות אני מבקש
שפשוט נקבל החלטה שאנחנו מאשרים את הוועדה ,יש לכם את השמות ,אנחנו מאשרים ,אנחנו
מאחלים לפרופסור אמ יר אל עמי ,למנכ"ל המועצה ,לכל מי שרשום פה שיהיה בהצלחה ושיצליחו
להביא ולפתור לנו את זה ,המון המון תודה,
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ירמי דוד:

המסקנות שלהם מחייבות אני מבין,

ניב ויזל:

המסקנות שלהם זה המלצות ,זה אף פעם לא מחייב .יכול לבוא למליאה הבאה ולהגיד זה לא מעניין
אותנו אבל אני לא מאמין שיש דבר כזה .גם ראש מועצה מי שלא יהיה לא יוכל להתעלם מכזאת
וועדה ולכן יש פה אנשים מכל דבר .אני לא חושב שגם אם תגיד ירמי מחייב אז בסוף תבוא מליאה
תגיד יופי חייבת אותי עכשיו אני מחליטה הפוך ,אין פה ,מה זה לחייב? אנחנו מקימים וועדה
שמטפלת בזה ואחרי זה נעשה במליאה ,נדבר על ההמלצות ונבקש ממי שזה לא יהיה לקבל את
ההמלצות כי הרי ההמלצות חוזרות לפה ,אנחנו צריכים לדון בזה ,בסדר? תודה רבה ובהצלחה.
סעיף הבא,

סעיף  – 5אישור נסיעה למשלחת וירצבורג גרמניה לחגיגות  20שנה לקשרים עם מטה יהודה ,בני אלירז סגן ראש
המועצה וערן אוחנה בעלות של  $1,015לשניהם
אנחנו השנה לא רק  50שנה לונטה ,אנחנו גם  20שנה בשותפות עם וירצבורג .בחודש הבא יש
ניב ויזל:
טקס בוירצבורג ל 20-שנה השותפות ואני רוצה לאשר את כ $ 1,000-לטיסות לערן אוחנה ובני
אלירז והמשלחת תהיה משלחת של  5אנשים ,יצטרפו אליו עוד שלושה נציגים .לא חושב שזה
משנה כרגע אבל יש עוד שלושה ,אנחנו מאשרים את ההוצאה לבני ולערן שייצגו אותנו שם
בהצלחה ותודה,
ירמי דוד:

שלושה בלי מימון?

ניב ויזל:

השלושה תמיד ,אני מזכיר לכם כל משלחת שיוצאת המימון הוא לא עלינו לכן לא צריך לאשר את
זה ,הם מממנים את הטיסה והמארחים  ...לכן זה לא עולה .בקשה גזבר,

סעיף  –6אישור חח"ד אשראי המועצה לשנת 2018
כן ,ערב טוב ,יש כמה נושאים שאנחנו מחויבים על ידי משרד הפנים לבצע אותם ,אנחנו מבצעים
משה אוחיון:
אותם כל שנה כמו סעיף  .6בסעיף  6יש לנו אישור מסגרת אשראי במועצה לשנת  ,2018זה אותו
אישור שהיה בשנים הקודמות אנחנו מבקשים אותו גם לשנת  .2018זה חייב להיות בשנה הזאת וב-
 2018ב 1/1-אנחנו חייבים כבר לפעול לפי האישור הזה של המליאה ,זה אישור משרד הפנים.

סעיף  – 7אישור דו"ח כספי מבוקר ליום 31/12/16
בסעיף  7יש לנו אישור דוחות כספיים שנתיים מבוקרים ל .2016-הבאנו במליאה הקודמת ,מבקר
משה אוחיון:
המועצה הביא את הליקויים ,הביא איך הטיפול בליקויים ופה אנחנו רוצים לאשר את הדו"ח עצמו,
סעיף  – 8אישור דוחות כספיים חברה כלכלית ליום 31/12/16
בסעיף  8יש לנו את האישור דוחות כספיים של החברה הכלכלית שאנחנו גם פה החברה הכלכלית
משה אוחיון:
היא תחת המועצה ,אנחנו צריכים לאשר גם את הדוחות שם .נמצא אתנו רואה חשבון אמנון ,אם יש
לכם שאלות אז הוא יהיה פה ,אני יכול לאמר לכם באופן כללי ,הדוחות של החברה הכלכלית היו כ-
 10מיליון ,ההיקף הפעילות שלהם והם סיימו את הדו"ח ברווח של ,רווח אנחנו קוראים לזה יתרה
עודף של  750אלף שקל,
ניב ויזל:

רק אני אציין פה שעל פי בקשת המליאה אנחנו נביא את זה לדיון נפרד ,נדמה לי שישראל ביקש
במליאה הקודמת אם אני זוכר נכון ,אנחנו החלטנו במליאה הבאה להקדיש לזה דו"ח מהחברה
הכלכלית למליאה ולכן אנחנו לא פותחים את זה פה כי היום זה תקציב המועצה,

סעיף  – 9אישור מורשי חתימה בתי ספר
ובסעיף  9יש אישור של מורשי חתימה בתי ספר .הוחלפו מנהלים ,התחלפו ,אז אנחנו מבטלים
משה אוחיון:
הרשאה ,אישורים של מורשי חתימה קודמים ומכניסים אישורים למנהלים החדשים,
סעיף  – 10תבר"ים לסגירה לשנת 2017
בסעיף  10זה הדברים השגרתיים ,תבר"ים לסגירה ,הסתיימו או אנחנו סוגרים אותם,
משה אוחיון:
סעיף  – 11תבר"ים
משה אוחיון:

סעיף  11עד  18זה תבר"ים חדשים .יש לנו פה כספים שמגיעים לנו מטעם משרד הפנים כספי
פיתוח ,אנחנו רוצים על מנת לשפר את השירות לתושבים לרכוש  2משאיות שהן ישמשו בעיקר
לפינוי גזם מהישובים .יש לנו גם טרקטור שהוא ישן ורוצים לרכוש טרקטור חדש ,כל הסוגים
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האלה הם מתקציבים שמשרד הפנים מעמיד לנו ואנחנו ,הנהלת המועצה קובעת סדרי עדיפויות וזה
מובא לאישורכם,
סעיף  – 12אישור דוחות כספיים לשנת 2016
יש לנו בסעיף  12זה אישור דוחות כספיים לישובים לשנת  .2016ישובים מחויבים להגיש את
משה אוחיון:
הדוחות הכספיים שלהם והמליאה צריכה לאשר אותם .אנחנו רואים פה את הישובים שכן הגישו,
אנחנו מצפים שישובים שלא הגישו שיזדרזו ויגישו .יש לנו פה את ההכנסות ,ההוצאות ,העודף ,כל
הישובים פה סיימו בעודף ,יש כאלה שקטן יש כאלה שיותר גדול.
סעיף  – 13אישור תקציבים והיטלי מיסים בישובים לשנת 2017
יש לנו גם בסעיף  13את אישור ההיטלים ,אישור תקציב והיטלי מיסים,
משה אוחיון:
ירמי דוד:

מכל ה 54-ישובים רק  6האלה הגישו?

משה אוחיון:

לא ,כל מליאה אתה מאשר ...

סעיף  – 14עדכוני תקציב
בסעיף  14עד הסוף אנחנו רואים עדכונים ,עדכונים שוטפים ,יש פה אפילו עדכון עד רמה של
משה אוחיון:
 1,000שקל ,כל סעיף יש בו יתרה וסעיף שחסר לנו אנחנו מעבירים מסעיף לסעיף בהתאם לצורך.
אלה כל ,יש לנו גם עוד דברים חדשים שאנחנו ,אם תראו בעמוד האחרון יש פסטיבל נאמן למקום,
זה פסטיבל שהיה מוצלח מאד בשנה הקודמת והוא תוקצב בשנה הקודמת על ידי משרדי ממשלה,
השנה משרדי הממשלה אמרו שאם אנחנו נתקצב את זה ,ניב אתה רוצה,
ניב ויזל:

כן אני אגי ד רק ,פסטיבל נאמן למקום התחלנו שנה שעברה ,אני מזכיר לכם ש 60-או  70%מזה
מומן על ידי משרד התרבות והספורט ,השנה הם לא נותנים והם מתנים את זה שיהיה שנה אחת
כאילו בלי .משנה שלישית הם אמורים לחזור לממן את ה 70%-האלה .אנחנו לא רצינו להפסיד את
זה וכל הזמן רצינו ל קבל מהם כסף .אנחנו החלטנו לקיים את הפסטיבל הזה הוא בחודש הבא,
פסטיבל מקסים ,רק ליוצרי מטה יהודה אני מזכיר לכם ,זה מפוזר בכל מטה יהודה בכל המקומות.
מי שלא היה במליאה בשנה שעברה ממליץ לו בחום ,זה כיף גדול מאד רק על ידי יוצרי המועצה .אז
אנחנו עושים כל מאמץ בשביל שזה יהיה גם השנה ושנה הבאה אני מקווה שנקבל תקציב על זה ,כן
דרומו,

דוד דרומלביץ:

אני מבין שחסרה פה שורה ,הכותרת זה עדכון תקציב ,ביטלו את התקציב של תמרוץ הוצאת היתרי
בנייה אבל איפה השורה שאומרת,

משה אוחיון:

לא זה לא בדיוק ,אם אתה מסתכל,

דוד דרומלביץ:

זה הולך לפסטיבל,

משה אוחיון:

אם אתה מסתכל בדף אחד לפני האחרון אתה רואה את הכותרת הכנסות ,דף אחד לפני אחרון למטה.
אתה רואה כתוב שם הכנסות .בהכנסות זה במינוס ,כלומר אנחנו הגדלנו את ההכנסות ,הגידול של
ההכנסות נובע מהפרשים שמגיעים לנו בגין מענק תמרוץ של היתרי בנייה .כלומר הכנסות יגדלו
לנו ב 314-אלף שקל ותהפוך את הדף תראה למה השתמשנו ב 314-אלף שקל שקבלנו בגין
הכנסות של התמרוץ תראה בעמודה האמצעית תראה  314אלף שקל .כלומר הוספנו לפינוי אשפה,
הוספנו את הפסטיבל נאמן למקום ,בוצע עדכון באותו סכום של הכנסות והוצאות,

דוד דרומלביץ:

איפה זה ,באיזה עמוד זה? אז אני חוזר על השאלה שלי ,כתוב פה בכותרת פסטיבל נאמן למקום
אבל הורדתם חלק מהכסף הזה לדברים אחרים,

משה אוחיון:

לא ,אני עוד פעם אסביר ,תיקח דף אחד לפני הסוף ,תפתחו דף אחד לפני הסוף למטה .תקציב צריך
להיות מאוזן וחייב להיות מאוזן .זה אומר שאם יש לנו הכנסה אנחנו יכולים להשתמש באותו סכום
של ההכנסה להוצאות .קיבלנו בהפרשים הכנסה בגין מענק בגין תמרוץ של היתרי בנייה של עוד
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 314אלף שקל בצד הזה של ההכנסות נוספו לנו  314אלף שקל ולכן אנחנו יכולים להוציא עוד,
כנגד ההכנסות האלה ,314
ניב ויזל:

טוב חברים ,אני רוצה רק להגיד לכם משהו גם בקשר לתקציב שיהיה אחרי זה ,זה כל מי שלא
מבין ,אני חושב שמן הכבוד לקרוא את המספרים לפני מי שלא מבין אני עוד מעט אראה לכם את
כל התאריכים שהיו בחודשיים האחרונים ,מי שרוצה גם אחרי זה יכול לבוא לאוחיון ,אוחיון ואני
סגרנו לפני שכל שאלה של כל חבר מליאה הוא מתפנה בשביל לשבת ולהסביר כל אי הבנה שיש,
בסדר? אז זה רק בהמשך .כן אוחיון,

סעיף  – 15מינוי חותם שני מורשה חתימה למסמכים הנדרשים לביצוע הליכי הפקעה במקרקעין קיבוץ נתיב הל"ה
(במקום ניב ויזל מ"מ ראש המועצה לנוכח היותו חבר קיבוץ נתיב הל"ה ומחשש לניגוד עניינים)
ואלה ,יש לנו עדכון בסעיף  15ידבר המנכ"ל בקשר לכך.
משה אוחיון:
ניב ויזל:

טוב רגע ,אני אגיד ,אני עכשיו מדובר על הפקעת קרקע של נתיב הל"ה .לצורך העניין ובגלל שאני
חבר אגודה נתיב הל"ה אז אני אצא ותקראו לי כשתסכמו את הדיון הזה,

(ניב ויזל יצא)
פיני תורן:

שלום לכולם .אני אקריא לכם את נוסח ההודעה ואחרי זה נקבל את אישור חברי המליאה,

ירמי דוד:

אבל תסביר לנו מה הרעיון ,כמה כסף הולכים לקבל ,רוצים לדעת,

דני טרגן:

 66מיליון שקל,

ירמי דוד:

 66מיליון?

פיני תורן:

נוסח ההודעה .על פי בקשת הוועדה המקומית מבקשת הוועדה שהמועצה תבצע הפקעת שטח השייך
לקיבוץ נתיב הל"ה (כביש  )5וזאת תוצאה של אישור תכנית מתאר ארצית משנת  .2013משרד
השיכון ישלם את הפיצויים לקיבוץ בגין ההפקעה .המועצה נדרשת לחתום על כתב התחייבות
להפקעה וזאת לצורך אישור תשלום של משרד השיכון .על מנת להסיר חשש לניגוד עניינים ניב לא
יוכל לחתום היות והוא תושב הל"ה ,אני מבקש מהמליאה לאשר למורשה חתימה ,אני מציע את
עצמי כמנכ"ל,

(מדברים ביחד)
רועי הלר:

האמת שגם לי אין הרבה תשובות להרחיב בעניין הזה מעבר למה שפיני הרחיב,

דוד אבו:

למה מיועדת ההפקעה הזו שאלתי?

רועי הלר:

ההפקעה מיועדת למה שהתכנית מייעדת לעשות כביש אני מבין בין נתיב הל"ה לרמת בית שמש,

ירמי דוד:

הוא כבר קיים,

רועי הלר:

למיטב ידיעתי הוא לא קיים צריך להפקיע את השטח,

ירמי דוד:

הוא קיים מ ...אני רוצה לאמר משהו ,אני מתנגד ,זה השטחים של הקיבוץ זה השטחים שלנו ואני
רוצה שתעלה את זה כאן כי צריך להסדיר את הנושא של השטחים,

רועי הלר:

ירמי אני רק יכול להגיד שההתנגדות או הדיונים הללו בקשר להפקעה הם צריכים ,הדיונים הללו
מתבצעים בוועדה המקומית ,הוועדה המקומית היא דנה בנושא ההפקעה ובכל הקשור להפקעה
והפיצויים,

ירמי דוד:

לטובת מי ההפקעה לטובת בית שמש?

רועי הלר:

ההפקעה לטובת משרד השיכון שעושה את הכביש ,משרד השיכון ,המדינה,
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עופר בן חמו:

 ...אנחנו ,אני מדבר עלי וגם על ישבי ,שאנחנו לא נשתף פעולה עם משרד השיכון 200 ... ,דונם
ולפצות את מושב  ...עוד  200דונם ,קבענו שאנחנו לא משתפים פעולה עם הדבר הזה ,צריך לקבל
החלטה .אם נתיב הל"ה מקבלת החלטה לקבל כסף אז שלא ימנעו מאתנו גם כן לא לשתף פעולה
וגם לקבל כסף ,דברנו על זה ,לא?

רועי הלר:

אני כמובן לא מכיר את ההסכמה הזאת .פה המליאה ,מה שהמליאה מבקשת לאשר זה מורשה
חתימה במקום ניב,

יצחק זדה:

את זה אישרנו כבר,

רועי הלר:

אוקי ,ניב הוא חבר נתיב הל"ה ולכן הוא לא יכול לעסוק בעניינים של נתיב הל"ה ולכן פיני עוסק
בזה .עכשיו כל ,מאחר שמיניתם את פיני לעניין אני מאמין שכל כתב התחייבות או כל מסמך
שיועבר אליו בקשר להפקעה הוא יחקור ויבין את העניין ויעשה הכל בהתאם למדיניות המועצה ...
כן עימאד,

עימאד עוודאללה :מה דעת הועד המקומי או האגודה של נתיב הל"ה ,מה הם ...
(מדברים ביחד)
רועי הלר:

אני מאמין שהוועדה המקומית תעשה את זה בשיתוף ,עימאד שאל מה עמדת הקיבוץ ,הוועד ,אני
מאמין שהוועדה המקומית כל פעולה שהיא לא תעשה בקשר להפקעה יהיה בשיתוף הועד המקומי
ובהסכמתו,

חיים כהן:

יש מושבים אחרים שגם הפקיעו להם את הקרקעות שלהם ואתם לא נכנסים לעניינים ,אז איפה
אתם ואיפה הנורמות שקבלנו לפני כ? אם זה מדובר רק בקיבוץ והוא הולך לקבל את הפיצוי,
הולכים לחתום שמה ולהגיש את התכנית מתאר שהכנו ואנחנו מעכבים אותה או שאנחנו מערערים
עליה אז איך זה?

רועי הלר:

עוד פעם אני אומר זו שאלה שנשאלה כבר ,ההפקעה תעשה בהתאם למדיניות המועצה ולהסכמות
שהיו,

חיים כהן:

 ...עד שתתנו לנו את זה בכתב ,זה מדובר במספר ישובים,

רועי הלר:

אפשר לעלות את השאלות האלה לוועדה המקומית,

ששון סיידוף:
(מדברים ביחד)

אני לא מבין ,סך הכל אתם מבקשים שתהיה העברת חתימה,

רועי הלר:
(מדברים ביחד)

תודה רבה,

חיים כהן:

 ...בגלל שהוא שייך לנתיב הל"ה ,לקיבוץ הוא לא רוצה להיות מורשה חתימה שמה הוא רוצה
ומחליפים אותו ,השאלה  ...יש שם פיצוי לקרקע שדברנו על זה לפני כן שלא מתקדמים כולם
בשביל אחד ואחד בשביל כולם .היום אנחנו מחר אתם,

ששון סיידוף:

מה זה שייך לנושא הנדון?

צחי ששון:

זו שאלה מאד יפה ,השאלה היא נכונה אבל  ...יש ישיבה קודמת ...

ששון סיידוף:
(מדברים ביחד)
בני אלירז:

אתה צודק אבל זה שני דברים,

שאול נהרי:

חברה בואו ניב הגיע ,הנושא אושר  ...בהקשר האחר לא בהקשר של החתימה אז אפשר לשאול
אותו אוקי,
אבל לא הבנתי למה ויזל יצא מהמקום,
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ניב ויזל:

חברים ,תנו לי רגע רק להסביר למה החלטתי ,מי שטיפל בזה בשלוש שנים האחרונות זה אייל ממו,
זה הוועדה המקומית בנושא הפקעות ,אין פה שום דבר מלבד זה שההפקעה צריכה להיות ,ההפקעה
צריכה להיות דרך המועצה ,לא הכסף ,ההפקעה .אני בגלל שיש פה ניגוד עניינים כי אני לא ראש
המועצה ,כרגע נבחרתי כראש מועצה ,אני נציג האגודה ,אני חבר מליאה בדיוק כמוכם ולכן אסור
לי לחתום .כל מה שבקשנו פה שמישהו אחר יחתום במקום ,זה הכל ,זה רק על המסמכים ואני
מקווה שהעורך דין הציג את זה .אתם רוצים אחרי זה ,הבנתי שרוצים לדבר על הבעיות עם משרד
השיכון אני יכול לדבר על זה אחרי זה .יש לי ספר שלם לספר לכם אבל זה לא בסדר יום .אז אם
החלטתם בעקבות העורך דין להתקדם,

שאול נהרי:

שאלה רק בקשר לזה,

ניב ויזל:

כן אבל אם זה בקשר לזה,

שאול נהרי:

אתה לא צריך לצאת,

ניב ויזל:

כן ,כן,

שאול נהרי:

כי אתה הוא המקור .לפני  2מליאות או משהו כזה בהמשך לדברים של החבר אם הבנתי אותו נכון
וגם הבנתי את עצמי נכון הוחלט ואתה הוא זה שתמכת בנושא שאנחנו נלך כמקשה אחת לכל
הנושאים האלו .מחר יבואו לאורה ירצו להפקיע ,האם הועד ינהל שם משא ומתן אתה תגיד לי למה
לא ...

ניב ויזל:

אני לא מבין ואני חושב שאף אחד לא מבין מה אתה אומר פה .אני אגיד לך בפעם המאה ,זה לא
התחיל בתקופתי .לפני  3שנים אייל ממו,

חיים כהן:

אני לא מדבר על,

ניב ויזל:

תן לי רגע לסיים ,כל מה שמדובר פה שאני לא יכול כראש מועצה לחתום כי יש פה ניגוד עניינים
ומבקשים שמישהו אחר יחתום .בנושא אורה אנחנו בקשר אתם יום יומי ,הם באים אלינו קבוע,
השבוע היו שם פעמיים מיכל וכל הוועדה ,אין קשר בין אחד לשני ,ברגע שזה מגיע לתהליך הפקעה
זה כבר אחרי זה ,זה תהליך הפקעה .נתיב הל"ה הפקיעו ממנה את השטח הזה וכל הדבר הזה מי
שהתעסק זה הוועדה זה אייל ממו שנמצא עכשיו בחו"ל זה לא אנחנו .רועי כל תפקידו היה להגיד
שיש ניגוד עניינים שאני אחתום ולכן ביקשנו שמישהו אחר יחתום .עכשיו למי שיש עכשיו בעיות
ועם הרבה ישובים לזנוח למכסיה ,אין לזה שום קשר,

חיים כהן:

אני רוצה להבין רק דבר אחד ,הוא העלה רעיון של התכנית מתאר ,לאיזה תכנית מתאר?

ניב ויזל:

אני לא יודע מה הוא דיבר לא הייתי פה,

חיים כהן:

שנייה ,שנייה ,אתה לא היית .פה העלו את הרעיון של התכנית מתאר .אם מדובר בתכנית מתאר של
אותו קיבוץ אז זה משהו אחר,

ניב ויזל:

אין קשר ,אין שום קשר,

חיים כהן:

אם אתם מדברים על התכנית מתאר הכוללת,

ניב ויזל:

זה לא קשור,

חיים כהן:

זהו תסבירו את עצמכם,

ניב ויזל:

חברה אני לא יודע מה נאמר ,אתם מבינים שאני לא הייתי פה ,קיבלתי הוראה לצאת יצאתי עכשיו
חזרתי ,תכנית מתאר לא קשורה ,התכנית מתאר אנחנו עובדים עליה ,שנייה .תכנית מתאר אנחנו
ממשיכים לעבוד עליה לא השתנה שום דבר ממה שאמרתי בפעם שעברה ,כביש  5הוא כביש דרומי
שלוקח מבית שמש מי שמכיר כמוך את רמת בית שמש שהוא מוביל עד צומת האלה כמעט ,עד
גבעת התורמוסים והכביש הזה נלקח מתוך השטחים .היה כבר  3אתה יודע מה אולי  5שנים
ויכוחים על זה ,מי שטיפל זה וועדה מקומית אייל ,עורך דין אייל ממו .כרגע אני פשוט לא יכול
לחתום על הסכמות האלה כי אני נציג אגודה אז ביקשנו לשנות את החותם ,זה הכל,
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חיים כהן:

 ...מסבירים את עצמכם ,שום כוח לאף אחד שרוצים להפקיע אדמות לטובת כבישים כולם יכולים
רק לקפוץ עם כל ההתנגדויות,

ניב ויזל:

נכון ,נכון,

חיים כהן:

זה כל ...

ניב ויזל:

ולכן היה פה הסכמה ,הייתה פה הסכמה אחרי המון המון עליות וירידות ,תקשיב זה  4שנים של
הסכמות .מי שניהל את זה מטעם המועצה זו וועדה מקומית זה בכלל לא רועי זה אייל ממו ,כל מה
שאנחנו מבקשים שאני פשוט מנוע מלחתום על ההסכמה ,זה הכל,

בני אלירז:

סגרנו את זה,

ניב ויזל:

אז אם סגרנו  ...תודה רבה ,טוב חברים,

סעיף  .16נושא עיקרי לדיון ,אישור תקציב המועצה לשנת 2018
חיים כהן:

אני רוצה לעלות עוד משהו בקשר ל...

ניב ויזל:

אי אפשר לבוא לסעיף ולגמור? את הסעיף הרציני האחרון שזה על התקציב?

חיים כהן:

אני רוצה לדבר על העניין של התקציב,

ניב ויזל:

בבקשה,

חיים כהן:

תקציב  . 2018פה מאשרים אותו ,אנחנו מעלים כבר מספר פעמים את העניין שיש ,הליקויים שיש
במספר מושבים ואז גם בהנהלה וגם במליאה העלנו את זה שלהכניס לא יודע מה איזה שהוא תקציב
או עודף תקציבי או כסף שייכנס ממשרד הביטחון או לא יודע מה ,לקבל איזה שהיא החלטה שימונה
צוות ,צוות שיצא לכל הישובים וכלל הישובים של מטה יהודה ואני חוזר על זה מספר פעמים ,יש
 15 ,14ישובים 20 ,ישובים שיש להם את הליקויים האלה צריך למצוא להם את התקציב .אם
ייכנס כסף ממשרד הביטחון נתקצב אותם לטובת העניין הזה ... ,תכלית לגבי כלל המושבים .אני לא
בא פה ואומר הוועדה החליטה ,יש סתם דוגמא  200אלף שקל ,לעשות הגרלה מתוך ה 14-זכה
מושב זה וזה ,לא באים ונותנים למושב הזה ,מי שיזכה  ...כי יש תקציב של  200אלף שקל ,זה מה
שיש לנו ,זה מה שאנחנו יכולים להקצות אז לעשות את זה כבר,

ניב ויזל:

אני אתייחס לזה בחלק מהתקציב ,בסדר? ברשותכם,

חיים כהן:

תמצאו משהו ב 2018-לעניין הזה,

ניב ויזל:

אני אתייחס עוד מעט .אם לא התייחסתי מבטיח להתייחס ,בסדר? טוב ,חברים אני רוצה רק להגיד
לכם את הדבר הבא .קודם כל אני רוצה לפני שמתחילים אני מודה לוועדת תקציב ובסוף אני אודה
עוד פעם .אבל וועדת תקציב קבעה סדר יום וב 18/9-התקיימה בוועדת תקציב ישיבה אחרונה
לגיבוש ספר תקציב המועצה לשנת  .2018ביום חמישי  19/10נשלח אליכם הריכוז לתקציב .ביום
רביעי  1/11בין השעות  10עד  3היה יום פתוח פה לכל מי שרצה מחברי המליאה לשבת בגזברות
ולשמוע ולהגיד מה שהיה להם להגיד .ביום רביעי ב 1/11-הייתה הנהלת המועצה שאשרה את
התקציב והיום אנחנו פה לאשר את התקציב .אנחנו שמנו לעצמנו ממש לו"ז מסודר ,עבדנו מאד
מסודר ואני חושב שכל מי שרצה לשמוע ,לשנות ,להחליף וזה היה לו מספיק זמן לעשות את זה .אני
רוצה פה לפני שאני אקרא לדני ולפני שנתחיל אני רוצה שוב פעם להגיד כל הכבוד גם לנציגים של
המליאה שיושבים שוועדת התקציב על העבודה ואני אתן לדני זכות דיבור ואחרי זה אני אגיד את
עיקרי התקציב ,בבקשה דני,

דני טרגן:

ערב טוב .אז כמו שצוין אנחנו מציגים את תקציב  2018לאישור המליאה .התקציב הזה אושר
בהנהלת המועצה והוא בבסיסו כמו שאפשר לראות בניירות שקבלתם ובכל מה ששלחו אליכם וכל
מה שחולק אפשר לראות שהתקציב בבסיסו הוא דומה במהותו לתקציב של  .2017יש לנו בינתיים
קצת פחות הכנסות בגלל שהדרוג הסוציו אקונומי של המועצה עולה ככה שמענקי האיזון יורדים
ואנחנו צריכים איך אנחנו מסתדרים עם פחות ,זה עניין אחד .השנה מדובר על קיטון של בערך 6
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מיליון שקלים ,נכון? משהו כזה ,וזה עניין אחד .העניין השני הוא העניין של הנושא של הפיתוח
בישובים והשלמות של המועצה שצריך לעשות מאותן קרנות ראשות שאנחנו מדברים עליהם .יש
איזה שהוא תקציב ,זה יגיע בהמשך הדרך .בעניין של החינוך אני רוצה להזכיר שבית ספר אור ירד,
זה אומר שיש לנו פחות הכנסות וגם פחות הוצאות אבל זה בערך מתאזן ,ככה שלא יוצא מזה עודף
או חוסר וזה לא מעיק או עוזר לנו היציאה של בית ספר אור מהתקציב של החינוך שלנו של
המועצה .דובר הרבה וממשיך עוד מדובר על הנושא של הגבייה של הארנונה .אנחנו מנסים משנה
לשנה ,משתפרים במבצע האחרון שנעשה לפני מספר חודשים ואושר פה במליאה על הנחה למי
שיבוא וישלם פיגורים עד תאריך מסוים .כרגע נאספו משהו כמו  4מיליון שקלים אולי קצת יותר,
יותר ממה שתוכנן בעקבות אותו מבצע על חובות עבר של שנים קודמות ,שמוליק אתה חייב לנו
ארוחה ,זוכר?
(לא רלבנטי)
דני טרגן:

אז באמת יצא מבצע מאד מוצלח ובאמת ברכות למחלקת הכספים שביצעה אותו והצליחה באמת
להגיע ליעדים .התקציב השנה עומד על סדר גודל של כמעט  400מיליון שקל ,זה התקציב הוא
תקציב מאוזן אבל זה הסכום פחות או יותר שאנחנו מדברים עליו יותר מ 100-מיליון דולר ,זה כבר
עסק מאד מאד משמעותי וגדול .צריך לזכור שעיקרו או חלק גדול ממנו הולך לחינוך בעקבות
הצמיחה המסיבית של הישובים ,ההרחבות וכל מה שקשור בזה .בתחילת הישיבה הזאת דובר על
הנושא של ההסעות ,אני יכול להגיד לכם שההסעות הם עול מאד מאד כבד על התקציב וטוב עושה
המועצה שבונה מהלך שבעקבותיו ההוצאות האלה צריכות לקטון ,זו בעצם המטרה .אני לא שמעתי
ואני לא מבין אחרת כי אחרת בשביל מה להקים את הוועדה הציבורית ,בטח לא בשביל לייצר עוד
הסעות .בסך הכל אנחנו מייצרים הסעות בהיקפים דרמטיים של עשרות מיליוני שקלים שחלק ניכר
מהם זה בכלל על חשבון המועצה ואין שום השתתפות של משרד החינוך והיד עוד נטויה ,זה כל
הזמן הולך וגדל .לפני  3שנים זה היה פחות ,לפני שנתיים היה פחות ,בשנה הבאה זה יהיה יותר
ובעוד שנתיים זה יהיה יותר כי זה קצב הצמיחה הדמוגרפית של המועצה הוא כזה שמוביל אותנו
לשם ואם אנחנו לא נעשה מהלך אנחנו עלולים למצוא את עצמנו בפני שוקת שבורה שאני לא רוצה
להישמע פסימי אבל אני פסימי אם לא עושים שום דבר .אז אם אני נשמע פסימי אז כי אני מתכוון
לכך,

שמואל שני:

משהו פה לא ברור,

דני טרגן:

מה לא ברור?

שמואל שני:

אני שאלתי ונאמר לי שיותר לא מרשים אישורים מחוץ למיפוי,

דני טרגן:

זה אני לא במדיניות אני בכסף מדיניות זה פה ,אני לא מאשר או לא מאשר זה לא האג'נדה שלי
שמוליק,

שמואל שני:

מה שאתה אמרת שכל שנה זה הולך וגדל ,אז אני שואל,

דני טרגן:

בגלל כמות הילדים,

שמואל שני:

כמות הילדים לא מאשרים ,אם לא מאשרים יותר ואין סיבה לאשר יותר ,כל הסיפור  ...מחוץ
למיפוי הוא לא לפי החלטות לפי זכרוני,

דני טרגן:

אם יש החלטה כזאת אז זה לא יגדל אז אני טעיתי ,אני לא יודע לא מכיר את ההחלטה הזאת ,אני
לא ,כמו שאתה יודע אני לא בהנהלת המועצה ואני אפילו לא חבר מליאה ,אני יודע מצד הכסף,

שמואל שני:

גם חשוב למסור מידע מדויק,

דני טרגן:

זה ברור,

שמואל שני:

אז אנחנו באותה דעה,

דני טרגן:

אז המידע המ דויק הוא שמספר התלמידים שיוסעו הוא יותר גדול זה בטוח ,עכשיו השאלה מי משלם
את זה ,זה הכל ,נכון?

ניב ויזל:

אני אענה,
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דני טרגן:

זה מה שאתה שואל?

שמואל שני:

הוא אומר שהוא יענה,

דני טרגן:

הוא יענה ויענה יותר טוב ממני .הדבר האחרון שרציתי להתייחס הוא מהותי הוא בנושא הארנונה
שוב ,הפעם לא הארנונה של התושבים אלא הארנונה של משרד הביטחון ושל מחצבות ושל עסקים.
הנהלת הכספים והנהלת המועצה פועלים במלוא המרץ כדי להשיג את התשלומים גם על חובות
העבר וגם על ההווה של גופים כאלה ואחרים שלא שילמו מספיק או לא שילמו בכלל ויש הישגים,
ההישגים האלה עוד לא באים לידי ביטוי בכך שקיבלנו את הצ'ק אבל אנחנו מתקדמים לקראת זה
וזה בהחלט יעזור לנו בהמשך הדרך ובמידה והדברים האלה יקרו בפחות ממה שאנחנו עושים יש
לנו ואם התכנית לא תתממש יש לנו גם רעיונות ואנחנו יודעים עם תכנית מגירה איך אנחנו
ממש יכים לאזן את התקציב ולדחות דברים או לעשות דברים בפחות הוצאה אבל בסך הכל אנחנו
בטוחים שהתקציב הזה הוא תקציב ריאלי ואנחנו נעמוד בו ושיהיה לנו בהצלחה .אני רוצה להודות
למשה אוחיון ,לטלי מהצוות שלו ולשאר הצוות במחלקת הכספים שעושים עבודה באמת מקצועית
וטובה,

(מחיאות כפיים)
יצחק זדה:

קק"ל יכולים לתרום קצת כסף,

ניב ויזל:

ראיתם את המכתב מקק"ל נמני?

דני טרגן:

אז שוב תודה רבה ומשה אתה רוצה ...

ניב ויזל:

טוב דני באמת תודה רבה לך ולכל המתנדבים שעסקו בזה ,דני עושה את זה כבר מספר שנים
בהתנדבות בהחלט כל הכבוד .אדון נמני ,היום הגיע מכתב מקק"ל שכל ההתחייבויות של קק"ל מול
מינהל מקרקעי ישראל בטלים בכל הארץ .זאת אומרת כל המחלוקות שלכם וכל הסיפורים נגמרו
היום בבוקר .אז אל תשוויץ פה ואל תדבר על קק"ל יותר ,בואו נתקדם .חברים בואו נחזור לרצינות
רגע ,תקציב  2018הוא תקציב של שנת בחירות .בשנת בחירות ,גם בשנת הבחירות הקודמת מה
שמטיל עלינו משרד הפנים יוצר הוצאה של כחצי מיליון שקל .אנחנו הכנסנו את זה לתקציב ,חצי
מיליון שקל זה הוצאות שאנחנו צריכים לעשות סביב הבחירות ,זה לא דברים פוליטיים זה דברים
שהמועצה צריכה לקלפיות וכל ההוצאות האלה כחצי מיליון שקל נכנס לתקציב .מאזן איזון דני כבר
דיבר עליו על הירידה בגלל שעלינו בסוציו אנחנו נקבל פחות כסף בשנת  2018לצערי הרב .אנחנו
רוצים בעקבות מה שקורה כיום בנושא איכות הסביבה ,מה שאני רוצה להגיד אני רוצה לתת את
עיקרי הדברים של התקציב ולא רק תמיד מסתכלים באקסלים ,אז אני רוצה להגיד את עיקרי
התקציב ,את הדברים החשובים שנראה לי ,את הדגשים .דגש נוסף זה נושא התברואה .אנחנו לא
מרוצים ממה שהיה בכל נושא איכות הסביבה ,תברואה וכך הלאה לכן אנחנו נכנסים למהלך בחודש
הקרוב יצא המכרז סוף סוף ,מכרז הפינוי אשפה ועל ידי זה אנחנו מתכננים וגם בעזרת זה שאנחנו
רוצים לשפר ולהוסיף את פינוי הפסולת הגושית והגזם בישובים אנחנו שמנו על זה דגש רציני מאד
בתקציב  .2018אנחנו הגדלנו אם אתם זוכרים במליאות הקודמות את התקציבים לישובים הערביים
בכ 300-אלף שקל לכל ישוב או אחד יותר אחד פחות פחות או יותר  300אלף .אני רוצה להזכיר
לכם שהתחלנו את זה רק בספטמבר אם אני לא טועה גזבר? ספטמבר לשנה הבאה זה מהחודש
הראשון וזה צריך לקחת בחשבון בתוך התקציב .דברו ,דני דיבר על בית ספר אור בצור הדסה
שעבר לברנקו וייס ,הסעות ,דברנו הרבה היום על ההסעות .הסיפור של ההסעות ,אז אנחנו פשוט
עשינו את הוועדה הציבורית שאישרנו מקודם .החלטנו שהגיע הזמן להתייחס יותר לנושא של
החינוך הבלתי פורמלי והחלטנו להוסיף כמיליון שקלים לטובת תרבות ,לטובת בלתי פורמלי,
לטובת ספורט וכל הנושא הזה אם תסתכלו תראו שתקציב הבלתי פורמלי עלה ,יעלה ב2018-
ו אנחנו רוצים ופה אני אגיד מילה שגם יתקשר למה שאמר חיים מקודם ,אני הבטחתי תשובה.
תקציב ההשקעות בישובים התב"ר לא מופיע בדפים האלה זה תקציב בלתי רגיל והוא לא מופיע
בתוך דפי התקציב אבל יש לנו הבטחת מליאה מלפני  8שנים 9 ,שנים על מי שמכיר לכל ישוב 1.5
מיליון  ₪וזאת ההתחייבות שלנו לישובים ונוצר מצב שנשאר ,נשארה עוד שנה ולפני שנתיים
שנשאר כאילו המון עבודה לעשות עם המון כסף .אנחנו חצינו כבר הגזבר אומר לי הרבה יותר אבל
מזמן חצינו ב 2017-את ה 10-מיליון שקל בעבודות בישובים .לפני שנה זה היה  7, 6מיליון ,לפני
כן זה היה  4.5מיליון וככה אנחנו צריכים להמשיך גם ב 2018-בשביל לסגור את החוב לטובת
הישובים בנושא התב"רים .ארנונה  2017דני דיבר מעל  4מיליון שקל הצלחנו לגבות במבצע
האחרון ב 3-חודשים האחרונים ואני לא יודע מתי זה נגמר סוף החודש? אז אני מקווה שעוד נצליח
משהו .מי מכם שיודע על כאלה אז כדאי לנצל .לפי מה שאני יודע מהוותיקים פה זה ייקח עוד 5
שנים עד שיהיה מבצע נוסף ,הם לא נותנים כל יומיים מבצע וכדאי לנצל את הימים האחרונים .מי
מכם שמכיר ישובים ,אנשים ,עסקים ,לגמור את זה ,אחרי זה אי אפשר יהיה יותר להיכנס לזה ,זה
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לדעתי עד סוף נובמב ר נכון? דצמבר כבר לא ,עד סוף נובמבר אין הרבה זמן .מי שעדיין לא נכנס
שייכנס .בשנת  2018אנחנו נקבל את הכספים ממפעל הפיס והטוטו לדברים שכבר אישרנו
במליאה .אם אישרנו מגרשי כדורסל ,אישרנו אולמות ,אישרנו כל הדברים האלה הם עומדים
בקבלת כסף ממפעל הפיס והטוטו .את האישורים קיבלנו ,תחילת עבודות יתחילו ב 2018-וירגישו
את זה ויראו את זה בכל הישובים במקומות שאישרנו במליאות הקודמות .זה מבחינתי עיקרי
הדברים .יש לנו תיקון לעשות במליאה הבאה ב 200 ...אלף שקל בבית ספר עין כרם שאני צריך
לבצע אותו ,אנחנו נעשה את זה או במליאה הבאה או במליאה אחריה ,הבטחה שלי לעשות את
התיקון הזה .אנחנו מנסים לעמוד כמו שנה שעברה ולהיות מועצה שמאשרת תקציב בזמן .קיבלנו
הוראה להעביר את זה עד דצמבר ,לקבל אישורים ממשרד הפנים לתקציב ואנחנו רוצים לעמוד
בזמנים שמשרד הפנים נתן לנו .אם אנחנו נאשר היום אני חושב שזה אות כבוד למטה יהודה גם
שנה שעברה ,גם השנה וגם לכם כמליאה ואני אתן לאוחיון לדבר ובהזדמנות זאת אני רוצה להגיד
תודה לאוחיון אבל אנחנו ניתן לאוחיון להגיד את העיקרים שלו לתקציב ,אם יהיו שאלות אז אחרי
זה ,בבקשה,
משה אוחיון:

(מחיאות כפיים)
משה אוחיון:

(מחיאות כפיים)
ניב ויזל:

ערב טוב .אמרו לי שארוחת ערב מוכנה אז תמיד מי שמדבר לפני ארוחת ערב הוא לא יכול להאריך
אז אני אקצר .אני אגיד כמה דברים עיקריים ונקצר ונלך לארוחה .אם יש שאלות אני תמיד נמצא
במשרד ,גם בתוך הארוחה כל אחד יכול להיכנס ,הבאתי את כל ספר התקציב אפשר להיכנס לפרטי
פרטים .בטלפון כל מי שרצה השיג אותי ,אני זמין בטלפון ,אני עונה ,היום גם דיברו איתי כמה
חברי מליאה בקשר לפרטים קטנים שרצו להבין ,אני תמיד זמין להסברים .קודם כל לפני שנתחיל
אני רוצה להודות ליושב ראש וועדת התקציב לדני,
ולחברים במליאה שהם חברי וועדת התקציב שהשקיעו הרבה מאד זמן מזמנם הפנוי וישבו ודנו
וניסו לבדוק איך אנחנו מביאים את התקציב הטוב ביותר בשביל המועצה והתקציב שיש בו הרבה,
הרבה ,אנחנו שמים את הדגש תמיד על שירות לתושב ובתוך התקציב כמה שאפשר לשפר ולתת
יותר שירותים .אני אתן כמה דגשים קטנים הכנסנו את זה ,הכנסנו לתקציב .אני רוצה להסביר
משהו לתקציב  .2018תקציב  2018הכנו אותו על פי תקציב  2017ועשינו בו את השינויים
והתאמות שנדרשו .הרבה מחברי המליאה שאלו אותי לגבי מענק האיזון .אני רוצה להגיד כמה
מילים ,מענק האיזון הוא מענק ,זה נוסחה שמורכבת מאד אבל מה שעומד בבסיס של מענק האיזון
לוקחים את הצד של ההוצאות לנפש ,לוקחים את הצד של ההכנסות לנפש ומפחיתים אחד מהשני,
כלומר מפחיתים בדרך כלל לנו יצא בערך  800 ,700שקל הבדל ,מכפילים במספר התושבים וזה
פחות או יותר נקרא מענק המודל .מה שעשו ,מה שמשרד הפנים עשה בגלל שעלינו מ 6-ל 7-לקח
את ההוצאות לנפש לתושב ,לקח את ההכנסות לנפש לתושב ,מההוצאות לנפש לתושב הפחית כ-
 380כי עלינו ל ,7-אז הפחיתו  300שקלים והכפילו את ההפרש במספר התושבים .כלומר אם
אנחנו לוקחים  300שקלים ,מכפילים ב 50-אלף יש לנו פחות  15מיליון במודל הכללי .זה פחות או
יותר נאמר הנזק שנגרם לנו מהעלייה בסוציו .בפועל ,בפועל בשנת  2016לא ירדנו ,כלומר ב-
 2016היינו צריכים לעלות במענק האיזון בפועל לא רק שלא עלינו אלא גם ירדנו באיזה  3מיליון.
מה שיש בתקציב  ,2017משרד הפנים הורה לקחת את מה שקיבלנו ב 85% ,2016-מזה לשים
בתקציב  .2018כל שנה אנחנו מקבלים את ההוראה הזאת אבל בדרך כלל בחודש פברואר כבר
התקציב הוא מלא ואנחנו מחזירים את זה .השנה הורדנו את זה מהחינוך ,מהסעות ,ברגע שנקבל את
זה חזרה נחזיר את זה לתקציב ההסעות .יש לנו בתוספת מעבר למשאיות שאמרנו שאנחנו נקנה
לפינוי הגזם יש תוספת של  1.5מיליון בתברואה ,זה רוב הכסף לפינוי של גזם ,של אשפה גושית.
זה בארנונה ,בארנונה אנחנו הצבנו לעצמנו בשנת  2017יעד גבוה של גביה של  138מיליון אנחנו
מקווים לעמוד בה .ב 2018-הצבנו יעד של  143מיליון שזה רף גבוה יותר וגם שם אנחנו מקווים
שנעמוד .פחות או יותר התקציב הוא שמרני וזהו ,זה פחות או יותר ,רוב הדגשים כבר דני דיבר
עליהם וגם ניב דיבר עליהם ותודה לכולם .אם יש שאלות אני תמיד זמין ,תודה.
קודם כל אני חייב פה כמה תשובות אז רגע לפני זה ,קודם כל שמוליק אי אפשר להגיד לשני שכנים
לאחד כן ולאחד לא ועובדים לפי ההחלטות של המליאה וכמו שאני מבין את זה ילד אחד תינוק כמו
ילד שני ואי אפשר להגיד לילד אחד אל תעלה לאוטובוס ולשני כן ולכן מה שדני אמר במדויק זה
הולך וגדל ולכן חייבים לטפל בזה מידית .בנושא של הכסף ,תראו אנחנו חייבים להביא תקציב
מאוזן לאשר אותו במשרד הפנים .אנחנו עובדים מאד קשה ,דני רמז על זה ,אני רוצה לפחות חברי
המליאה הם אנשים שיש להם תפקיד פה הם לא רק יושבים פה ,אנחנו עובדים מאד קשה בשביל
לקבל החזרים על הארנונה מה 7-שנים אחורה בעיקר ,בעיקר בנושא משרד הביטחון עם הבסיסים
שיש לנו חלקם מעל האדמה ,רובם מתחת לאדמה ואנחנו מקווים שמה שנצליח להגיע בגישור אם
אני סופר נכון זה הגישור השלישי כבר בשנים האחרונות ,אם נצליח לסגור את זה אז אנחנו נבוא
ונוכל גם לעדכן אתכם בנושא וגם לעשות שינויי תקציב .ואם יש שינויי תקציב חיים לא שכחתי
אותך ,אם יש שינויי תקציב אני עומד פה ומבטיח לכם יהיו שינויי תקציב נביא את זה למליאה,
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נעשה תיקונים ואנחנו צריכים להיות מספיק אחראים .כרגע אנחנו לא יכולים להביא תקציב שגם
אם הוא נראה תקציב קטן יחסית  400מיליון זה  400מיליון אבל יחסית זה לא תקציב למועצה
אזורית מטה יהודה כזה גדול ואנחנו חייבים לעמוד עם שתי רגליים אחוריות בשביל לעמוד
בתקציב ,להיות אחראים ולקבל גם אחרי זה שמשרד הפנים יאשר אותו כתקציב מאוזן .אני מבטיח
שאם יהיה שינוי אנחנו ,יש פה כמה חברי מליאה ,גם דרומו פה ועוד כמה שביקשו כספים מתוקף
תפקידם לכל מיני מקומות אז אנחנו נגיע לזה ,אנחנו נעשה תיקוני תקציב וכל מה שהבטחנו ונביא
את זה לפה .כן שאלות בבקשה ,ישראל,
ישראל אלוני:

במליאות הקודמות גם בתקציב הקודם ,אני עוד פעם חוזר לנוסחה שאתה כרגע הסברת על האיזון
התקציבי שכשהמועצה חדשה לא יפה להגיד שהיא מקבלת איזון תקציבי בגלל ישובים חלשים אבל
האיזון התקציבי הזה מתחלק לכלל המועצה ו ...הישובים שבגינם מקבלים את הכסף וכל החלטה
תקציבית שהיה לנו בשנים האחרונות אמרנו שבמידה וייכנסו הכנסות נוספות ישובים קטנים
וההכנסות שלהם קטנות שלא יכולים לתפקד כישוב אז המועצה תיתן העדפה מסוימת או סכום
מסוים שתיתן לישובים האלה ,נקבע איזה קריטריון מסוים שנוכל לתת לישובים שהם חלשים
לישובים קטנים שיוכלו לתפקד כישוב .אני מבקש גם כשמאשרים את התקציב כאן אחרי וועדת
תקציב שעשתה עבודה יפה לתת שיהיה החלטה שברגע שיהיו הכנסות נוספות תינתן עדיפות לאיזון
הזה בין הישובים הקטנים לחזקים ,בין הקטנים לגדולים,

ניב ויזל:

זה נרשם ,ברגע שיהיה אנחנו נביא את זה למליאה ואחת ההצעות שתהיה זה להקים את הוועדה
שתראה מה לעשות .אין מה להקים וועדה כשאין כסף ,יבוא מיליון נגיד מיליון ,יבוא  5מיליון נעשה
את זה ב 5-מיליון .אני מקבל את זה וזה רשום כי הכל מתומלל היום אבל אני חושב שסתם להקים
עכשיו משהו אין בזה כלום ,בוא נחכה נראה מה קורה עם הכסף ,חיים גם יושב בהנהלה ,יש פה עוד
חברי הנהלה ,החלטה עקרונית שאני חוזר ואומר היא חברי המליאה ,אנחנו נחזיר את הבקשה
למליאה והמליאה תחליט מה לעשות ,אנחנו נביא הצעות והמליאה תחליט .אחת ההצעות שיש זה
להקים וועדה שתראה איך לעשות ,כרגע החלטות המליאה אני עומד מאחוריהם ,והחלטות המליאה
זה  1.5מיליון לכל ישוב .כל אחד יכול להגיד פה את דעתו אם זה טוב או רע ,כרגע אלה ההחלטות
ואני צריך לעמוד גם בזה .ברגע שיגיע הכסף נפתח את זה נקים וועדה כמו שחיים מציע ונחליט
עליהם .בבקשה,

שאול נהרי:

יישר כח על התיקון של עין כרם ,יש איזה שהוא תיקון גם לעין הרים ב...

ניב ויזל:

לא ,הייתה בעיה באישור פר תקציב בעין כרם .אני התחייבתי מול האנשים לעשות את התיקון הזה,
אנחנו נעשה את זה בתיקון במליאה הבאה .בבקשה דרומו,

דוד דרומלביץ:

טוב ,אלף אני מצטרף לכל חברי לברכות לעושים במלאכה .אני ועוד מספר חברים שיושבים פה
ועוד פעילי ציבור ,אנחנו ,אני מרכז את וועדת התרבות נוער וספורט ,אנחנו בשנתיים האחרונות
עשינו פעולה שבה הבנו מה קורה על אף הרצון הטוב של כל הגורמים ,דובר פה מקודם על נושא
יועצת החינוך ,יש נתוני יסוד שלא תלויים לא בי ולא באף אחד מבעלי התפקידים במועצה שבחינוך
יש תקציבים ממשרד החינוך פר ילד והתקציבים לחינוך המשלים יהיו בדיוק אותו חינוך רק חלק
מהיום החינוך של הילדים שלנו מתבצע במערכת הפורמלית החלק האחר של היום והלילה
והחופשים מתבצע במערכת הבלתי פורמלית ואני מבקש ממך לרשום לפניך מתי שהוא אנחנו רוצים
להציג את הנתונים האלה .הצגנו אותם בשנתיים האחרונות גם בפניך גם בפני בני שהגיע אלינו
לישיבה ,גם ישבנו עם דני מספר פגישות והבין אותנו במצוקה שלנו .היו לאחרונה גם מספר שיחות
עם גזברנו משה ,תודה לכולכם על הסבלנות ועל ההקשבה ועל הניסיונות אבל התוספת שהמועצה
מסוגלת לתת בשמיכה הקצרה היא קש לטובע ,קש לטובע .אל אף כל המאמצים אני רוצה שתבינו
שמה שקורה ,התקציב פחות או יותר נשאר יציב ,פעם ירד קצת פעם עלה קצת ומספר הצרכנים של
החינוך הבלתי פורמלי ,בני הנוער עולה בזינוק עם הצימוח של המועצה ,זאת אומרת שיכולת של
אגף חברה ונוער לתת מענה יורד משנה לשנה על אף ההתמקצעות ,על אף העבודה והדבר הזה יוצר
מצב בלתי נסבל .כרגע בשם חברי הוועדה אני רוצה להודות על ההקשבה ועל התיקונים הקלים
שנעשו על ידי וועדת ת קציב ,על ידי הגזברות ,תודה רבה לכם אבל אנחנו מבקשים ,אנחנו יודעים
גם ,וניב גם הדגיש את זה שיש התחייבות בלתי פורמלית כי אי אפשר להתחייב פורמלית שברגע
שאפשר יהיה לעשות תיקונים ישתדלו גם לעשות את התיקונים הנוספים אבל אנחנו מבקשים חברי
הוועדה שיהיה פרק באחת המליאות שנציג בפניכם את כל הנתונים כדי שנבין כולנו יותר לעומק את
הנושא הזה וצריכים לחשוב על פתרון ארוך טווח .אנחנו ניסינו להציב יעד ,אני מסיים ,בצמצום
פערים אלמנטריים בשנתיים שלוש ,עברו שנתיים ,הצלחנו מעט מאד ולכן חשוב מאד שמתי שהוא
ניתן על זה את הדעת ונצטרך לחשוב מחוץ לקופסא ולהיות יצירתיים איך אנחנו ממשיכים בקצב
יותר מוגבר את הצימוח של החצי בלתי פורמלי של החינוך,
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ניב ויזל:

טוב ,קודם כל תקשיב ,אני חייב לענות כי כרגע הסברתי שדני בעקבות השיחה אתכם הוספנו מיליון
שקל לבלתי פורמלי .אין הרבה שהוסיפו לבלתי פורמלי לחברה ונוער הוספנו מיליון שקלים ,זה לא
מספיק אבל לבוא ולהגיד שלא הוספנו דווקא לשם,

דוד דרומלביץ:

לא אמרתי שלא הוספתם,

ניב ויזל:

רגע ,רגע ,דווקא לשם לקחנו לתשומת לב הוספנו .מה חברה ונוער יעשו עם זה ,חלק לספורט וחלק
לזה לא נכנסים פה לנושאים האלה .אני גם אמרתי שאם נוכל לעשות התאמות נעשה ,אני חושב
שאתם עושים עבודה מצוינת ואתם צריכים כל הזמן לבקש וזה בסדר .אברהם,

אבי פליישמן:

אני אתחיל דווקא באמירה האחרונה של משה הגזבר שהדלת שלו תמיד פתוחה ,אז אני יכול להעיד
שהדלת שלו תמיד פתוחה ,יש למשה המון המון סבלנות ,יש למשה המון ידע וסבלנות ואני ממליץ
לכולם לנצל את המשאב הזה .לגבי הוועדה ,אני דווקא הפוך אני תומך בלהקים את הוועדה וגם אם
אין כסף כי לא יכול להיות ,יש לנו בישובים וועדים מקומיים שהתקציב שלהם בין  190ל 330-אלף
שקל ,אני לא מבין איך הם מתנהלים ,אני חושב שאת הוועדה הזו צריך להקים היום גם אם אין את
הכסף .אני אגיד לך למה ניב ,כי עצם הקמת הוועדה זו כבר אמירה ואני חושב שחשוב להקים אותה
לפני ,ואז כשיבוא הכסף וזה אז כבר נשלוף את זה מהמחסנים ונחלק את הכסף ,ככה יבוא הכסף,
נקים את הוועדה ,עד שהיא תגמור לעבוד עד שזה ,אנחנו יודעים איך זה עובד,

ניב ויזל:

טוב ,אייאס בבקשה,

אייאס שבטיה:

אני רציתי להעלות משהו גם  ...מה עם מליאה ירוקה ,מדברים על זה כבר הרבה מאד זמן,

ניב ויזל:

תחזור על השאלה הם לא שמעו,

אייאס שבטיה:

יש פה ירוק ואנחנו לא מליאה ירוקה כי כל מי שבא  ...פה מיליון דפים זה גם עלויות וזה גם איכות
סביבה וזה לא ירוק,

ניב ויזל:

אז קודם כל אתם מקבלים במייל ,זה מבחינתנו .2 ,אני חושב שהרבה אנשים ביקשו ,עדיין צריכים
את הנייר .אני יודעים כמה הם וועדת ,לא נמצא פה סויסה אבל וועדת איכות הסביבה גם היא וועדה
פעילה ,היא נפגשת .אנחנו ישבנו ואחד מהדברים ששמנו לעתיד זה לראות איך מורידים ,חברים
מישהו שואל אני  ...להתייחס בכבוד .איך אנחנו מתייעלים? אנחנו התלבטנו אם להעביר את כל
המועצה למכוניות היברידיות ,נתנו המלצה לעורך דין באותו תקציב לקחת מכונית היברידית שהיא
חוסכת דלק ,אנחנו אמרנו שננסה להוריד את כל הפלסטיק בתוך המועצה לדברים אחרים ,כל מיני
דברים נאמרו בוועדה .בנושא הזה דורית אם בפעם ההבאה נגיד לאנשים נא להשתמש פחות
בניירות ואולי נקרין אז אני בהחלט לוקח את זה ואולי אנחנו נחסוך כמה ניירות בעניין .אני רוצה
רגע ,אבי תראה ,אני אומר לך בשיא הרצינות ,תראה ,להקים פה עכשיו סתם וועדה אפשר .אני
חושב שאם יהיה חצי מיליון אני מחליט פה על  400אז חצי מיליון להקים וועדה זה לא נראה טוב.
בואו נראה שיש כסף ,נקבל החלטה .חיים צודק במה שהוא אומר ,חיים מבקש כבר כמה שנים מאז
שאני זוכר כל פעם לבוא לעשות סיור של המליאה בישובים ,לראות את הדברים בעיניים אני מקבל
את זה אבל אתם צריכים להבין אני מוכן שנעשה כמו פעם שעברה ,שיגידו לי במליאה הבאה תביא
הצעה לאשר וועדה ,אבל אם אתם חושבים שיש מה לעשות וועדה בלי שיש כסף אני לא יודע ,אני
לא מכיר דבר כזה ,אז נראה לי שכולם פה שמעו ויש תמלול שאם יגיע כסף נקים וועדה .להקים
וועדה זה לא משהו אורך ,ביקשתם לפני חודש שאקים וועדה לנושא של הסעות ,הנה ,החלטנו עליה
מחר יכולה לצאת לדרך ,זה לא קשה ,לא נהפוך את זה לכזה דבר אבל מה שאמרת בהחלט נשמע.
יש פה רגע לפני חיים בבקשה בן חמו,

עופר בן חמו:

קודם כל אני רוצה לאמר לך תודה רבה .אני חושב שכולנו קצת שוכחים את התקופה שבכלל כולנו
ביחד עברנו .להגיע למצב שאנחנו נמצאים היום בתאריך הזה ומדברים על תקציב ויש פנטזיות
וחלומות לאנשים עברנו תקופה לא פשוטה של שנתיים ורוב התקופה הזאת עברה על הכתפיים
שלך ,זה ל א פשוט .אני אומר שכל בן אדם שהיה נכנס ביום בהיר לתפקיד הזה והיה צריך לעבור
את התפקיד הזה ,אנחנו מעירים הערות ,צריך וצריך וצריך ,אז אני רוצה להגיד לך בשמי ובשם
התושבים גם של המושב תודה רבה ואני חושב,

(מחיאות כפיים)
עופר בן חמו:

שאפו לכל מי שיש לו גם לי יש מחלוקות ואני אומר לך את הדברים ויצא לנו גם להתווכח אבל
התקציב הזה חובה שהוא יעבור היום והוא צריך לעבור כי אין לנו זמן לשחק משחקים ,יש לנו עוד
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שנה אחת קדימה ובואו נתקדם קדימה .אין מה ל...
ניב ויזל:

כן חיים,

חיים כהן:

אני מקבל את מה שאמרת לגבי ה ...של הוועדה לא למנות עכשיו וועדה שתתחיל לעבוד ,רק לקחת
את העניין הזה ברצינות ,לקחת את זה ברצינות ואני רוצה לתת איזה שהיא הערה לגבי העניין של
הוועדה הזו שהוקמה לטובת העניין של ההסעות .אני רק אומר והנה תרשמו את זה או תקליטו אותי
שהמסקנות של אותה וועדה הם ייכנסו לאיזה שהיא מגירה ויזרקו שמה ולא יישמו את זה ולא משנה
מי שלא יהיה אז למה למנות את הוועדה הזו עכשיו שהולכים רק אחרי הבחירות והולכים להיכנס
לעניין הזה רק בעוד  4ו 5-שנים אולי ,אולי יקבלו את זה או שהמליאה הבאה שתיבחר לא תקבל
את זה ואז זה ייכנס לאיזו שהיא מגירה ואני,

ניב ויזל:

אני חושב שעניתי על זה חיים ,אי אפשר לחזור כל הזמן על ,רגע ,רגע חיים עם כל הכבוד,

חיים כהן:

אני רוצה להוסיף עוד משהו .חברי אמר משהו לגבי העניין של הנוער לצרף לאותה וועדה .אם
מקבלים החלטה שהולכים ליישם את מה שהוועדה הזו ממליצה אז כן אפשר לצרף אבל איך אפשר
לאכזב את אותו נוער שבא לשבת וזורקים את זה באיזו שהיא מגירה אז לא כדאי בכלל להכניס
אותם,

ניב ויזל:

אין לי מה לחזור ,אני חושב שהסברתי את הדברים ברור .המסר עבר ,חיים,

חיים כהן:

אני רוצה להגיד עוד משהו שעלה במליאות הקודמות ,בעניין איכות הסביבה פינוי אשפה שהוחלט
לסגור ,להוציא מכרז ,דברנו בעבר על העניין הזה לחלק את העניין של המכרז לשני אזורים ,אזור
...ואזור ה ...המכרז הזה יוצא ,הוא יוצא רק עם מכרז אחד,

ניב ויזל:

חיים כהן:

חיים אתה שאלת את זה גם בהנהלה ,אתה קיבלת תשובה בהנהלה ,לא עושים ,אתה יודע עם כל
הכבוד קיבלת ,אתה יודע עם כל הפרגון והאהבה אתה שאלת את השאלה הזו ,קיבלת תשובות על זה
בהנהלה ,לא כל פעם חוזרים ,אתה חבר הנהלה ,אתה שאלת את השאלה ,קיבלת תשובה ,התשובה
היא שהמכרז הזה כבר אושר ויוצא ואנחנו חושבים שאין מקום לפתוח שני מכרזים ואזורים ,יש
קשר ל ...יש קשר להכל ,די חברים ,שמוליק בבקשה ואתה אחרון ,בבקשה,
...

ניב ויזל:

נתתי תשובה ,שמוליק בבקשה,

שמוליק שני:

אני בהמשך לדברים שנאמרו פה גם אני ,תקציב מועצה שלנו שמרני ואני שמח שהוא כזה וכשהוא
שמרני אז נענים לפחות בקשות ובמשך השנה עושים מה שעושים והוא כזה .אני רוצה להעיר 2
הערות .אחת לגבי הגביית ארנונה ,בהנהלה נאמר כל שנה יש פה גידול של  5% ,4בתושבים ,זאת
אומרת שגם צריך להיות גידול בעיקר  ...ארנונה ובמספרים שאני שומע אני לא בטוח שזה ישנו עוד
לפני העמקה ולנו יש בעיה של  ...אנחנו לא צריכים להתפאר מזה שגבינו  4מיליון שקל ,אנחנו גם
ויתרנו לאותם אנשים אבל  4מיליון שקל זה מה שעשינו .עכשיו הערה אחרונה לגבי עניין הבתי
ספר .אני הלכתי ושאלתי יותר מאדם אחד במועצה האם אין החלטת מועצה שמסיעים במקומות
שאין לא במיפוי ,האם ילדים חדשים נכנסים אמרו לי כן ,אמרו לי לא ,אמרו לו לא ,מה המשמעות
של כן? זה הוויכוח שלי עם דני ,דני קיבל נתונים אין לי טענות אליו ,מה הבעיה ,אתה לוקח ילד
שהוא שכן הוא היום בכיתה ט' ,אתה עד כיתה יב' לא יכול להפסיק לו את הנסיעות ,ואם הוא בכיתה
ו' זה עוד יותר גרוע .לפי דעתי את הנוהג הזה צריך להפסיק ,אי אפשר ב ,2017-בספטמבר 2017
כבר התחלנו אבל בעקרון עם הגידול של המועצה ,עם הגידול של צור הדסה כי מה שקורה הוא
שבתי ספר של המועצה יש פחות ופחות ילדים ,יש בעיקר ישנה בעיה ,בגלל זה כל הסיפור עם
התקציב אני שמח שנעניתם ובגלל זה ש ...מספיק ילדים .אז עכשיו אני צריך ללכת לשאול את אלה
שאמרו לי שילדים חדשים לא מוסעים לשאול מה קרה ,אתם אולי  ...לא יודע אבל לפי דעתי פה
ישנה שאלה שעליך לתת את דעתך,

ניב ויזל:

שמוליק ,בסדר ,אני קודם כל בתי ספר חדשים לא וילדים אתה לא יכול ולכן חובה שהוועדה הזו
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תעבוד ,לא סיפרת פה כל ום חדש .זה שילד בכיתה ז' או ח' או ט' מתחיל ואחרי זה מחויבים לו זה
בדיוק הבעיה שדני דיבר עליה ,בדיוק הבעיה שאני מדבר עליה כבר שנתיים ,בדיוק הבעיה של
התושבים .אבל מצד שני להגיד מחר אחד כן אחד לא גם אי אפשר להגיד .אתה שואל מה החלטות
המליאה? החלטות המליאה הן רק על  5בתי ספר ,זה הכל .אז בוא נפסיק עכשיו עם  135בתי ספר,
נשאיר רק את החלטת המליאה על  ,5אבל מסתבר שב 7-שנים האחרונות זה לא מה שנעשה ,אז מה
עכשיו אתה רוצה? אז אנחנו החלטנו כבר בסעיף הקודם שנקים וועדה ציבורית לפתור את הבעיה.
את התשובה שנתנו לך אני לא יודע מי נתן לך מה נתן לך ,יושב גם גם בני וגם הגזבר ,אני אומר לך
שבתי ספר חדשים לא ,ילדים חדשים מתחילים ב-ט' ואחד האחים לומר והשכן לומר אתה לא יכול
להגיד לו לא וככה גם זה התנהל בשנים האחרונות,
שמוליק שני:

למה לא?

ניב ויזל:

רגע ,אבל זה מה שנעשה בפועל ,אני רוצה להיות כנה אתך ,נכון ניב  ...רגע אבל חברים תקשיבו,
אני באמת אומר ,בואו נדבר על זה ,אנחנו הולכים לאכול ,אני רוצה רק דבר אחד שלא נאמר
להזכיר לפני שאנחנו מסיימים .אנחנו ,הבטחתי לכם גם שהוא נושא שאתם לא מעלים אותו אבל
מבחינתי הוא אחד הנושאים הכי חשובים במטה יהודה שלפני שנה ,שנתיים נכנסתי למועצה 14
ישובים אין בהם ביוב ב ,2017-אין דברים כאלה .אז אני רוצה להגיד לכם ששמנו לנו למטרה יחד
עם האגף של שרית עוזרי לנסות ,ל ...עד סוף השנה ותקשיבו טוב את כל הסוציו הגבוה ,הסוציו
הנמוך נוכל להמשיך לקבל מענקים ,הסוציו הגבוה נגמר עוד חודש וחצי .היום קיבלנו אישור לעוד
שני ישובים ,נשאר לנו כולה עוד שניים להספיק בחודש וחצי הקרוב .ברגע שזה נשפט במיטב יהיה
לנו את המענק .נשאר לנו את נטף ונשאר לנו את בית מאיר לדעתי ,לא בר גיורא ,אלה השניים
שנשארו לנו כל האחרים השבוע אושרו .אני חושב שזה מילה ,אתם לא מבינים את המשמעות
הכלכלית ,לפעמים המשמעות היא כן יהיה ביוב או לא יהיה ביוב .כל ישוב כזה זה בין  2ל6,7-
מיליון שקלים .אתמול קבלנו את אבן ספיר וככה אני מקווה שנצליח לסיים את הפרויקט הזה ,אנחנו
סיימנו במחסירה עכשיו את הפרויקט הזה ואני חושב שזה חשוב מאד .חברים אני רוצה להודות
לכולם פעם אחרונה ,לכם חברי המליאה ,ולפני שאנחנו הולכים לאכול נאשר את התקציב ,מי בעד
ירים את היד ,מי נגד ירים את היד ,חברים אני ממש מודה לכם ,אני חושב שאנחנו המועצה
הראשונה במחוז ,תודה רבה כל הכבוד ,בתאבון.

סוף התמלול
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