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  לישיבת מליאה ל המועצה האזורית מטה יהודה 36/12/17פרוטוקול מס' 
  17:00בשעה  13/9/17שתתקיים ביום רביעי  כ"ב באלול תשע"ח, 

  בבית העם במושב כפר אוריה.
  

  נכחו:

  מ"מ סגן ראש המועצה  ניב ויזל

 סגן ראש המועצה בני אלירז

  אביעזר מרדכי רחמים

 ספיר אבן שמעון ראובן

 אדרת זדה יצחק

 אורה נהרי שאול

 אשתאול חדד שמחה

 מאיר בית איציק בן אבו

 נקופה בית אבו דוד

 בקוע אלוני ישראל

 גיזו זביב אביחיל

 הראל פליישמן אבי

 זנוח כהן חיים

 השמונה יד דוד בר יוסף

 ישעי ורדי אלון

 אוריה כפר  מוטי אליהו

 ר"בית מבוא סיידוף  ששון

 עלית  מוצא צמח ראובן

 מחסיה בנחמו עופר

 מטע נפתלי דדון

 ציון מסילת משה רגב

 חמישה מעלה יהודאי אריאל

  מיכאל נוה ירמיהו דוד

 שלום נוה שביטה איאס

 נחושה מאיר סלם

 נחם ולני שמאי

 נחשון דן נאמן

 הרים נס אליהו צבי

 נקובה עין עימאד עוודאללה

 רפה עין יוסף ברהום

  צובה שני שמואל

 הדסה צור  יעקב ממן

 הדסה צור טיילו תומר

  צלפון פתיחי גיא

 צפרירים קחו רזיאלה

 רזיאל רמת אמיר אלעמי

 רחל רמת דרומלביץ דוד

 שואבה צחי יצחק ששון

 שורש רם בראל

 שריגים ליאון (בובי) משה  יהושע

 תעוז אליהו שמואל

  
  

    חסרו:

 המועצה ראש דדון משה

 גיורא בר טרם מונה חבר

 ישעיהו גבעת טרם מונה חבר

 צרעה טרם מונה חבר

 ענבים קרית טרם מונה חבר 

 זית בית שושני יניב

 יערים גבעת גילי עוזרי

 גפן כהן דוד

  זכריה  יוסי משה

 כסלון ברוך בן מעוןש

 לוזית דדון אבי

 אילן נוה ארמוזה ירון

 נטף מגל מאיר

 ור'עג אברהם גמו

 עמינדב אלעזר כהן

 הדסה צור בלומנפלד זהבית

 מיכה שדות דדון שמעון 

 תירוש דוד גבאי

 תרום דניאל אברהם

    

    משתתפים:

  מנהלת אגף רווחה  דפנה אשתר

  ראש מינהל החינוך  ניב בר גיא

  מנכ"ל המועצה  פיני תורן

  מנהלת אגף חברה ונוער  שלהבת מרכוספלד

  גזבר המועצה  משה אוחיון

  מבקר המועצה  יואל ינון 

  ועד העובדיםיו"ר   משה דוד

  מהנדסת המועצה  מיכל נאור

    

    :אורחים וקהל

  יו"ר ועד מקומי כפר אוריה  עודד קצב

  יו"ר ועד אגודה כפר אוריה  רוסי סיידוף

  מנהל תקשורת כפר אוריה  תומר טרווס

  חברת ועד מקומי כפר אוריה  נעמה רשף

  מזכיר כפר אוריה  שמעון אלבז

  משקיף , קיבוץ צרעה  רן כוחן

  יו"ר ועד מקומי צור הדסה  שלומי מגנזי

  עורך עיתון בקיצור  יובל רובין

  
  רשמה:

  

  מנהלת לשכת ראש המועצה  דורית אוחנה

  



  
  סדר היום:

  
  ברכה והצגת הישוב כפר אוריה ע"י נציג הועד.

  

 הודעות  יו"ר. .1

 

 בני אלירז/ניב בר גיא –דיווח פתיחת שנת הלימודים תשע"ח  1.1

 דיווח ועדת קרקעות/משרד השיכון. 1.2

 דיווח מבצע גביה. 1.3

  14-15/9/17מרוץ תנ"ך תש"ח  1.4

  

 .9/8/17אישור פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתאריך  .2

 

 19/7/17אישור פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ובניה מתאריך  .3

  

 מצ"ב - יואל ינון   – 2016ת לדו"ח המפורט של משרד הפנים לשנת אישור דו"ח ועדת הביקור .4

  

 אישור פתיחת חשבון בנק בבתי ספר .5

  

אישור שמות לרחובות במושב לוזית: רימון, אלה, אלון, אשל, ברוש, ארז, תאנה, רבי יהושע אזולאי, שקד, זית,  .6
 ערבה, אורן , רימון, דקל, צפצפה, חרוב.

  

ובהתאם  6משכר בכירים דרגה  85%עור ימאושר שכר בכירים בש:  פיני תורןמנכ"ל מועצה   - אישור שכר בכירים  .7
 . שכרו מתוקצב בתקציב המועצה.15.2.2011לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מיום 

  

 2017תבר"ים לסגירה לשנת  .8

 

 פתיחת תבר"ים .9

  

  2017אישור היטל מיסים ותקציב ועד מקומי לישובים לשנת  .10

  

  2014אישור דוחות כספיים לישובים לשנת  .11

  

  :2015ישור דוחות כספיים לישובים לשנת א .12
  

 :2016אישור דוחות כספיים לישובים לשנת  .13

  

 עדכוני תקציב .14

 

 ברכות והרמת כוסית לשנה החדשה. .15

  
  הצגת הישוב כפר אוריה על ידי נציגי הועד:

  

 הודעות יו"ר. .1

 בני אלירז/ניב בר גיא –דיווח פתיחת שנת הלימודים תשע"ח   1.1  

  מסר דיווח על פתיחת השנה ומכרז ההסעות.י אלירז:  בנ
  

  הציג את פעילות החינוך לשנה הקרובה. : ניב בר גיא
  

  ניב ויזל: תבחן אפשרות להקמת ועדה ציבורית למערך ההסעות.
 

 דיווח ועדת קרקעות/משרד השיכון. 1.2

  30/8/17 ניב ויזל מסר דיווח על פעילות ועדת קרקעות מתאריך
 

 דיווח מבצע גביה.        1.3

  ניב ויזל מסר דיווח על מבצע הגביה. 
 

  15/9/17-14מרוץ תנ"ך תש"ח  1.4

  ניב ויזל מסר דיווח על המרוץ שמתחיל מחר למשך יומיים.
  
  



  
  

 .9/8/17אישור פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתאריך  .2

  
  : לאשר.הוחלט

 

 19/7/17מתאריך אישור פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ובניה  .3

  
  : לאשר.הוחלט

  

 יואל ינון   – 2016אישור דו"ח ועדת הביקורת לדו"ח המפורט של משרד הפנים לשנת  .4

  
  

  המלצות  התייחסות המועצה  הליקוי  הנושא

מינוי  2ב.
  ועדות מועצה

הרשות לא מינתה ועדה 
למאבק בנגע הסמים 

המסוכנים כנדרש בסעיף 
  ב' 13

, 27/3/2014מליאת המועצה בשיבתה ביום 
מינתה ועדה למאבק בנגע הסמים, כנדרש 
בחוק (מצו"ב החלק הרלבנטי מפרוטוקול 

  המליאה המוזכרת לעיל)

בשל חילופי הגברי אשר 
התקיים בקרב חברי 
הוועדה והזמן שעבר 

ממינוי חברי הוועדה. 
מומלץ למועצה להביא 

לדיון ולאשור מליאת 
המועצה הבאה, מינוי 

חברים חדשים לוועדה 
אבק בנגע הסמים למ

  המסוכנים.
וכן לדאוג לכך שהוועדה 

תתכנס מעת לעת, כדי 
לברר ולעמוד על 

הסטטוס ועל דרכי 
המאבק והטיפול בנגע 

  הסמים המסוכנים.  
ארנונה  1ג.

  ומים
למועצה אין נתונים 

עדכניים לגודל השטח 
בסוג נכס "קרקע 

חקלאית" ול"חיוב 
  משוקלל"

המדידות מבדיקת המועצה עלה כי, עלויות 
  עולות על ההכנסות אשר יניבו הנכסים.

  
  

א. סך יתרות החוב של   
ארבעה מחברי מליאת 
המועצה עבור ארנונה 

 - הסתכמו לסוף השנה בכ
 594(אשתקד ₪ אלפי  499

  ₪).אלפי 
  

ב. יתרות החוב של שלושה 
מעובדיה עבור ארנונה 
וביוב הסתכמו לאותו 

₪ אלפי  134-מועד בכ
  ₪).אלפי  137(אשתקד 

א. להלן הסטטוס בו נמצאים החובות כפי 
שנמסר ע"י מחלקת הגבייה של המועצה 

(הפרטים המופיעים להלן נרשמו בהתאם 
  של הדוח המפורט): 22לסדר בעמ' 

חוב ארנונה אגרות ביוב והיטל  .1
שנים)  6(עבור ₪ אלף  192ביוב עס' 

ארנונה והיטל ביוב, נשלחו הודעות 
דרישה לפני עיקול (לא קיים 

 הסדר).

₪ אלף  105חוב ארנונה וועד עס'  .2
שנים), הוגשה בקשה  14(עבור 

 תלויה ועומדת להסדר פשרה. 

₪ אלף  174 חוב ארנונה וועד עס'   .3
שנים), קיים הסדר חוב עס'  9(עבור 
 לחודש.₪  6,970

חוב ארנונה אגרות ביוב, היטל ביוב  .4
 3(עבור ₪ אלף  28ושמירה עס' 

 1,518שנים) קיים הסדר חוב עס' 
 לחודש.₪ 

ב. המועצה הגיעה להסדר עם כל העובדים 
  החייבים.

  

מומלץ כי המועצה 
תבצע הסדר באופן מידי 

עם חברי המליאה 
החייבים ותביא את 

  הנושא לידי פתרון כולל.

דוחות  8ג.
כספיים 

ועדים 
  מקומיים

כל הוועדים לא הגישו דוח 
כספי מבוקר לשנת 

, כמתחייב 2016הכספים 
לצו המועצות  134מסעיף 

המקומיות (מועצות 
  אזוריות).

המועצה פנתה לכל הוועדים המקומיים על 
מנת שיעבירו את הדוחות הכספיים לשנת 

2016   
  

כמו כן המועצה הטילה סנקציה על הוועדים 
  ולא העבירה להם את סל השירותים

  

  

  



  

 

  
התנהלות  7ג.

  כספית
  
  
ערבויות  9ג.

  כספיות 

  
למועצה אין חוזי שכירות 
  תקפים עם רוב השוכרים

  
לא נתקבלו ערבויות 
כספיות מהשוכרים 
להבטחת תשלומים 

  ושמירת נכסים.

  
מחלקת הגבייה שלחה לשוכרים חיובים 

בהתאם לסכומים שנפסקו להם בדין. 
השוכרים לא משלמים שכירות למרות 

החיובים שנשלחו אליהם בהתאם לפסק 
  הדין.

  
מומלץ למועצה לנקוט 

ם בכל הצעדים החוקיי
העומדים לרשותה  
(תביעות משפטיות 

וכיוצ"ב...), כדי לקדם 
ולזרז את גביית החובות 

  שנפסקו בדין לשוכרים.
רשום,  11ג. 

דיווח כספי 
  והתקשרויות 

ועד מקומי אחד (מתוך 
 2016) לא הגיש תקציב 57

כמתחייב מצו המועצות 
המקומיות (מועצות 

  אזוריות).

המקומי  המועצה פונה ללא הרף ליו"ר הוועד
  המדובר להסדרת הנושא.

מומלץ למועצה לנקוט 
בסנקציה של אי העברת 
תקציבים וסל שירותים 
  לוועד המקומי המדובר. 

דוח  12ג. 
כספי מבוקר  

חברה 
לפיתוח מטה 

  יהודה

לא נתקבלו דוחות כספיים 
של החברה  2016לשנת 

לפיתוח מטה יהודה 
(תאגיד עירוני בשליטת 

  המועצה).

נויים במתכונת הדוח הכספי עקב ביצוע שי
המבוקר של החברה, הדוח מצוי בהכנה. 

  .10/17תאריך יעד להגשה 

רו"ח של החברה 
לפיתוח מטה יהודה 

התחייב כי להבא 
השינויים יוטמעו. 

והדוח הכספי המבוקר 
של החברה לפיתוח יוגש 
בזמן בהתאם להוראות 

  הצו.
  

  : לאשר.הוחלט
  

 אישור פתיחת חשבון בנק בבתי ספר: .5
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  : לאשר.טהוחל
  

: רימון, אלה, אלון, אשל, ברוש, ארז, תאנה, רבי יהושע אזולאי, שקד, אישור שמות לרחובות במושב לוזית .6
 זית, ערבה, אורן , רימון, דקל, צפצפה, חרוב.

  
  : לאשר.הוחלט

  

 6משכר בכירים דרגה  85%עור ימאושר שכר בכירים בש:  פיני תורןמנכ"ל מועצה   -אישור שכר בכירים  .7
 . שכרו מתוקצב בתקציב המועצה.1115.2.20ובהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מיום 

  
  : לאשר.הוחלט

  

 2017תבר"ים לסגירה לשנת  .8

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

 תב"ר הסתיים 0 87,165 87,165 87,432 2014שיפוצי מקוואות  4116

 הסתיים תב"ר 0 3,322,046 3,322,046 3,500,000  ביוב מט"ש טל שחר 3294

 תב"ר הסתיים 0 3,298,809 3,298,809 3,317,494 סובה לתלמידים צור הדסה 3984

 תב"ר הסתיים 0 1,821,999 1,821,999 1,856,480 אביעזר-בניית גן ילדים 3954

 תב"ר הסתיים 0 1,608,360 1,608,360 1,627,360 בניית גן ילדים בר גיורא 3955

בעלת זכות חתימה  פרטי הבנק שם ביה"ס
 מנהל/ת ביה"ס

לאשר מורשת 
חתימה מזכירת 

 ביה"ס

לבטל מורשת 
 חתימה

דיסקונט סניף  השחר
167  

שטרית שגית ת.ז 
29365749 

. ז.ת' מס חיון ענת
059787572 

שירלי סלמון ת.ז. 
22996664  

אתי סיידוף ת.ז. 
52138153 

 חווה חקלאית
 חינוכית

 דיסקונט סניף
167 

זאנגי אלה ת.ז. 
023810088 

ביה"ס חדש עדין 
 אין מזכירה

 

בבית הספר 
המשלב היצירתי 

 החדש בצור הדסה

שרית גלבוע ת.ז  ענבל פיקהולץ שילה 
24096281. 

 



3986 
ע.ראפה/נקובה הסדרי 

 תב"ר הסתיים 0 435,919 435,919 507,289 בטיחות

 תב"ר הסתיים 0 300,000 300,000 300,000 בי"ס שכונת הסנסן צ.הדסה 3929

4067 
גן משחקים ציבורי בית 

 תב"ר הסתיים 0 400,000 400,000 400,000 נקופה

 תב"ר הסתיים 0 450,000 450,000 450,000 גינה ציבורית- בקוע 4010

 תב"ר הסתיים 0 363,565 363,565 375,000 עילית גינה ציבורית מוצא 4007

 תב"ר הסתיים 0 450,000 450,000 450,000 גינה ציבורית- אביעזר 4008

 תב"ר הסתיים 0 52,088 52,088 53,000 בניית קברים 4262

 תב"ר הסתיים 0 104,177 104,177 106,000 פיתוח בתי עלמין 4251

 תב"ר הסתיים 0 2,920,524 2,920,524 2,955,684 מענק תגבור ביוב 4024

 תב"ר הסתיים 0 29,000 29,000 145,000 תכנון מט"ש נתיב הלה 3680

 תב"ר הסתיים 0 244,058 244,058 375,000 קוי ביוב בפארק השריון 3441

 0 0 0 3,600,000 אחיות 7מוצא עילית כביש  4242
נפתח בתב"ר 

 אחר

4159 
פרויקט חינוך והסברה של 

 0 0 0 292,000 המחזור
לא אושר ולא 

 בוצע

 0 0 0 100,000 מחשוב מליאת המועצה 4179
לא אושר ולא 

 בוצע

 0 0 0 26,322,000 מיחזור הלוואות פיתוח 4182
נפתח בתב"ר 

 אחר

 0 0 0 515,392 מיגון מרכז יום 4160
לא אושר ולא 

 בוצע

 תב"ר הסתיים 0 700,000 700,000 700,000 התקנת גלאי עשן בגני ילדים 4205

    48,035,131 16,587,711 16,587,710 0   
  

  : לאשר.הוחלט

 

 פתיחת תבר"ים       .9

 2017סימון כבישים והתקני בטיחות  9.1

 תקציב מקור מימון

 80,346 משרד התחבורה

 20,087 קרנות רשות 

 100,433  סה"כ 
 הוחלט: לאשר.

 

  חידוש מבנים -בי"ס אלון 9.2

 תקציב מקור מימון

 366,571 משרד החינוך

 366,571  סה"כ

 

 
  .לאשר הוחלט:

     

 2017תחזוקת עירוב בישובים  9.3

 תקציב מקור מימון

 93,769 משרד הדתות

 93,769  סה"כ

 
  : לאשר.הוחלט

     

  2017שיפוץ מקוואות  9.4

 תקציב מקור מימון

 357,079 משרד הדתות

 357,079  סה"כ
 הוחלט: לאשר.

 

  שיקום נזקי שריפה 9.5

 תקציב מקור מימון

 4,283,000 משרד המשפטים

 4,283,000 סה"כ

 

  לאשר. הוחלט:
  
     



  
  

     תירוש מגרש כדורגל 9.6

   תקציב מקור מימון 

   600,000 להסדרים בספורטמועצה  -טוטו 

   600,000 סה"כ 
  : לאשר.הוחלט

  
 עדכון תב"רים

 שיפוצים מוסדות חינוך- 4285תב"ר  9.7

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 570,150 570,150 מלוות מבנקים

 370,000 180,000 190,000 משרד החינוך

 940,150 180,000 760,150 סה"כ

     : לאשר.הוחלט 
  

  2017אישור היטל מיסים ותקציב ועד מקומי לישובים לשנת  .10

  
  
  
  
  
  
  
  

    
  מבקש לבדוק הנושא. עימאד –עין נקובה  1: לאשר, למעט סעיף הוחלט

  

  2014אישור דוחות כספיים לישובים לשנת  .11

 הוצאות הכנסות מבוקר ע"י דו"ח ליום  שם הישוב

 - עודף/גרעון
לשנה 

 המבוקרת
 - עודף/גרעון

 מצטבר

 31/12/2014  עין נקובא
משה סיטון 

 351 27- 519 492  רוא"ח 
  : לאשר.הוחלט

  

  :2015אישור דוחות כספיים לישובים לשנת  .12
  

 הוצאות הכנסות מבוקר ע"י דו"ח ליום שם הישוב

 - עודף/גרעון
לשנה 

 המבוקרת
 - עודף/גרעון

 מצטבר

 31.12.2015 עין נקובא
משה סיטון 

 412 65 398 463 רוא"ח 
  

  : לאשר.הוחלט
  

 :2016אישור דוחות כספיים לישובים לשנת  .13

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

 המבוקרת
 גרעון/עודף

  מצטבר

 רואי 'ושות ששון 31.12.2016 עילית מוצא
 חשבון

1137 1105 32 293 

 160 112 522 634  ח"רוא-כהן ערן 31.12.2016 אביעזר

 גלית-פקוח ברית 31.12.2016 מטע
  חכם

667 702 -35 -27 

 39 52 228 280 עפר גוטשל 31.12.2016 גפן

 164 62 788 850 'ושות הלוי מידד 31.12.2016 נקופה בית

  : לאשר.הוחלט      
  

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

 7.24 530 עין נקובא 1

 16.40 309 כסלון 2

 10.67 1010 נחושה 3

 20.66 715 מטע 4



 עדכוני תקציב: .14

  עדכון תקציב שרות פסיכולוגי

         הכנסות  

  תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף  מס' סעיף

  2,308- 30- 2,278- שרות פסיכולוגי משרד החינוך  1317300/920

  2,308- 30- 2,278- סה"כ הכנסות  

          הוצאות 

  תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף  מס' סעיף

 2,489 30 2,459 שכר פסיכולוגים 1817300/110

 2,489 30 2,459 סה"כ הוצאות   

  עדכון תקציב רזרבה לפעולות

         הוצאות  

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף  מס' סעיף

 687 100- 787 רזרבה חינוך 1819999/999

 756 100 656 רזרבה פעולות שונות 1613999/999

 1,443 0 1,443 סה"כ הוצאות   

  עדכון תקציב רווחה

         הכנסות  

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 93- 69- 24- שרותים לניצולי שואה 1344407/930

 10- 10- 0 תרבותיהכנסות פיתוח קהילתי בין  1349004/690

 103- 79- 24- סה"כ הכנסות  

          הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 93 69 24 שירותים לניצולי שואה 1844407/841

 265 50- 315 מסעות למ.יום שיקומי 1846709/711

 50 50 0 מלוות בהסעה - משכורות רווחה 1846700/110

 10 10 0 פיתוח קהילתי בין תרבותי 1894004/780

 418 79 339 סה"כ הוצאות   
  

  עדכון תקציב ספרייה ניידת 

         הוצאות  

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 50 2- 52 פעילויות סטודנטים - עבודות קבלניות 1832400/750

 22 2 20 ספרייה ניידת  - שונות  1823100/780

 72 0 72 סה"כ הוצאות   

  עדכון תקציב נוער

         הכנסות  

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 132- 132- 0 השתתפות הורים/יישוב קורסי הדרכה 1328220/420

 398- 398- 0 השתתפות הורים/יישוב פעילות קייצת 1328220/421

 100- 100- 0 הורים/יישוב מחנה פסח מועצתיהשתתפות  1328220/422

 630- 630- 0 סה"כ הכנסות  

          הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון  תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 282 132 150 קורסי הדרכה  1828205/750

 398 398 0 פעילות קייצת  1828205/752

 100 100 0 מחנה פסח מועצתי  1828205/753

 0 48- 48 שכ"ד- גרעין עודד 1828201/410

 68 48 20 נוער - השתת' לישובים  1828202/411

 848 630 218 סה"כ הוצאות   



  
  

  עדכון תקציב יד חריף
         הכנסות  

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 2,750- 380- 2,370- שכל"מ חוגים יד חריף 1325100/490

 2,750- 380- 2,370-  סה"כ הכנסות  

          הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף  מס' סעיף

 2,338 357 1,981 מורים ומדריכים - משכורות יד חריף 1825100/110

 616 23 593 מדריכים - עבודות קבלניות 1825000/755

 698 43- 741 יד חריף - שכר מנהלה  1825100/110

 41 11 30 הוצ' שונות-יד חריף 1825000/780

 25 3 22 פרסום-יד חריף 1825000/550

 17 7 10 מיחשוב ואינטרנט -יד חריף 1825000/570

 62 22 40 אחזקת מבנה -יד חריף 1825000/420

 3,797 380 3,417 סה"כ הוצאות   
  

  עדכון תקציב הלוואות פיתוח 

         הכנסות  

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף סעיףמס' 

 8,200- 3,000- 5,200- הלוואות פיתוח - העברה מקרן פחתוח 1130000/590

 8,200- 3,000- 5,200- סה"כ הכנסות  

          הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 23,541 2,000 21,541 ח.רגיל הסעות קבלנים  1817800/750

 16,933 1,000 15,933 ח.מיוחד הסעות קבלנים  1817810/750

 40,474 3,000 37,474 סה"כ הוצאות   
  

  עדכון תקציב בטחון 

         הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב  שם הסעיף מס' סעיף

 10 5- 15 הסעות -בטחון  1722000/710

 22 5 17 שונות  -בטחון  1721000/781

 32 0 32 סה"כ הוצאות   
  

  עדכון תקציב אחזקת מוסדות חינוך 
         הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף  מס' סעיף

 338 5- 343 אחזקת מזגנים - בתי ספר יסודיים 1813200/750

 542 5 537 תחזוקה מוסדות חינוך- שכר 1812200/111

 880 0 880 סה"כ הוצאות  
  

 כיתות ריווח אופק-חינוך תקציב עדכון

      הוצאות

 מעודכן תקציב עדכון תקציב הסעיף שם  סעיף 'מס

 149 101- 250 שכר חינוכיות יוזמות 1811100/110

 114 101 13  פעולות ריווח אופק 1813250/760

 263 0 263  הוצאות כ"סה 

  
  לאשר עדכוני התקציב. הוחלט:    
  

  שנה טובה. –ברכות והרמת כוסית לשנה החדשה  .15
  



  

   13/9/17מתומלל ישיבת מליאת המועצה מתאריך  רוטוקולפ

  דיווח פתיחת שנת הלימודים תשע"ח 1.1סעיף 

אנחנו רוצים, שלום לכולם לכל חברי המליאה, מי שאמרתי לו ומי שלא הספקתי, אחר צהריים נעים וטוב   ניב ויזל:  

לכולם, אנחנו את הרמת הכוסית אני מבקש קצת סבלנות אנחנו נגיד בסוף, כמו בסדר יום. אני רוצה לפני 

את המליאה הזאת  שאנחנו מתחילים, אנחנו נמצאים במקום בעיני מדהים, מאוד מיוחד, ובחרנו לעשות

המיוחדת בכפר אוריה, כי אנחנו גם הנהלת המועצה היתה פה בכפר אוריה, ומה שקורה פה בישוב הזה זה 

משהו בהחלט מיוחד, ואני רוצה באמת עצם זה שמליאת המועצה מתכנסת פה להגיד תודה למושב כפר 

מי, והוא כבר אחרי גם רוסי אוריה, ואני רוצה להזמין לפתיחת המליאה את עודד קצב יו"ר הועד המקו

  יו"ר האגודה להגיד כמה מילים.

  

שנים מתפקד  4שנים,  8 –ערב טוב שמי עודד קצב יו"ר הועד המקומי של מושב כפר אוריה, גר כאן כ   עודד קצב:

בתפקיד. קודם כל תודה רבה לכולכם אנחנו ניקח ממש מספר דקות מצומצם מזמנכם, לספר לכם קצת על 

  מין את יו"ר האגודה החקלאית רוסי סיידוף להגיד כמה מילים.המושב. אני מז

  

שלום לכולם וצהריים טובים או אחר צהריים טובים. קודם כל אני באמת מברך ושמח שהחלטתם לקיים   רוסי סיידוף:

דקות של הועד המקומי, ואני אספר על  60את המליאה אצלנו ביישוב, ואני אתן שלוש דקות ואחר כך יהיה 

, והיישוב הזה קראו לו 1912 –ל הישוב קצת ונגיע להווה. היישוב הזה חי בעצם התחיל, הוקם ב העבר ש

קריית משה, וזו היתה קבוצה של אנשים שרכשו פה בעצם אדמות וניסו, רכשו אדמות פרטיות מערבים 

פרים שכנים כ 3ובעצם עיבדו פה, עשו פה עבודות חקלאיות, רכשו בכסף יש סימנים טובים. יש פה והיו פה 

היתה פה התיישבות היכן  1930, עד 13, 1912 –ערבים ובדרך כלל הם חיו טוב עד שהיתה התקפה בעצם מ 

היה  1940עד  1930 –שראיתם בעצם זה היה העיקר של ההתיישבות הזאת, לא הצליחו להקים יותר מזה. ב 

פה משפחת בראשי והיו משפחת  הגיעה קבוצה של יוצאי כורדיסטן היו 1940 –פה בעצם היישוב עזוב, ב 

סיידוף, והיו משפחת ברזני, הם היו כאן והתיישבו והיו פה בעצם עד למלחמת העצמאות, וקצת לפני 

מלחמת העצמאות פינו אותם, פינו אותם בעיקר לנתניה, יפו וירושלים, בנתניה יש רחוב על שם כפר אוריה. 

שה בעצם מתחלף לכפר אוריה והשם כפר אוריה היישוב אמרתי קודם הזכרתי קודם שקראו לו קריית מ

בא בעצם מהיישוב הערבי שקראו לו כפרפוריה, כפרפוריה זה משהו שאומר ומזכיר את כפיר האריות, 

הסיפור מספר סיפור של שמשון הגיבור בעצם היה כאן באזור, פה הוא בעצם נפגש עם כפיר האריות וכל 

 1950 –מנע עבר לידנו בכפר. אחרי מלחמת העצמאות ב הסיפור של שמשון שהלך בדרך להורים שלו תי

אחרי שהישוב נעזב, דרך אגב הישובים שהיו בדרך לירושלים זה היה חולדה, כפר אוריה, והרטוב, במלחמת 

השחרור את אנשי הרטוב איפה שהמועצה יושבת בעצם פינו לכפר אוריה ומכפר אוריה פינו אותם לחולדה, 

הגיעו לכאן כבר  1950 –. ב 48צ'י'ץ, וזה בעצם הסיפור הקצר על תקופת  מפקד הישוב היה שלמה להט,

מתיישבים בפעם הרביעית או החמישית ומאז הקימו את המושב שנקרא אגודה שיתופית, מושב עובדים 

באו לפה מכל העדות זה התחיל עם רומנים, ואחר כך מרוקאים ואחר כך קוצ'ינים בעצם אנחנו ישוב 

עדות, כל בני ישראל נמצאים בישוב הזה. כמו כל המושבים המושב שלנו נכנס  30או  20שהיום מונה 

, הישוב 2006עד שנת  88לקיפאון בעצם אחרי הסיפור של המשבר הגדול של ארגוני הקניות ובעצם משנת 

הצלחנו להגיע להסדר עם הנושים כמו יתר הישובים  7, 2006הצלחנו להגיע,  2006 –היה בתהליך קריסה. ב 

ארץ ובאזור, ובעצם ההסדר הזה שהגענו אליו היה באמצעות ההרחבה וקצת מאוד מהכספים שלנו, אם ב

 –ב ₪. מיליון  70או  60נדבר במושגים של היום היישוב היה בעצם בסדר גודל, בגירעון של סדר גודל של 

ה היה בעיה פתרונות, אחת ז 2שהגענו להסדר קלטנו את ההרחבה, וההרחבה הזאת נתנה לנו  7, 2006

כלכלית השתחררנו מכל העיקולים, השתחררנו מכל מה שהעיק על הישובים ובעצם אף אחד מבעלי 

המשקים או הנחלות לא יכל לעשות שום צעד ללא קשר לחוב שלו. והפתרון השני בעצם זה היה גם הנושא 

של המתיישבים החדשים  לפי דעתי לא היה לנו גן ילדים, היום אחרי הקליטה 8, 2007 - החברתי, קהילתי. ב

אנחנו לא קוראים להם הרחבה, אנחנו קוראים להם מתיישבים חדשים, כולנו ישוב אחד, כולנו כפר אחד 

  ואנחנו עובדים לפי דעתי, אתם תשמעו את זה בהמשך עובדים בשיתוף פעולה מלא, רואים את התוצאות 



  

בו עכשיו הרבה יותר כיף לחיות בו, ואני מה ואנחנו היום נמצאים במושב שכיף לחיות בו, היה כיף לחיות   

  שנשאר לי להגיד לכם שתהיה לכם שנה טובה ולנו ורק הצלחות כמו הצלחה של כפר אוריה.

תודה רבה לרוסי באמת יש פה שיתוף פעולה מדהים בין האגודה החקלאית לבין הועד המוניציפלי, איתי   עודד קצב:

מאחורה שקטה, שקטה, אבל פשוט אריה שלא נח אפילו  נמצאת גם חברת הועד נעמה רשף היא נמצאת

לרגע באמת משהו מדהים. אני רוצה להזמין את תומר טרווס שיבוא ויגיד כמה מילים על הישוב, תומר כמו 

הרבה מאוד מתנדבים אחרים לקח איזה שהוא משהו עליו ובהתנדבות מלאה הוא מנהל התקשורת של 

  המושב, הוא עושה הרבה מאוד פעולות.

תודה עודד, תודה רוסי, ברוכים הבאים לכפר אוריה, כולם צריכים להקשיב טוב חוץ מהנציג שלנו מוטי   תומר טרווס:

אליהו שלום אני מרגיש בנוח אם אני עושה טעויות תתקן אותי ובאמת להמשיך את המשפט של עודד על 

המקומית ומה שבעצם רוסי אמר  שיתוף הפעולה שיש פה בין שני הועדים, בין הועד של האגודה לבין הועד

שיתוף הפעולה בין כל תושבי המושב, ואני חושב שהתברכנו לחיות במקום שיש בו כזו אחווה ושיתוף 

, אני 2010 –אני הגעתי ב  1912 –פעולה בין באמת תושבים רבים שהגיעו בתקופות מאוד, מאוד שונות, מ 

ם כאן יואל תעשה שלום ותפסיק להפריע תודה. בשנה השמינית במושב, משפחה עם שלושה ילדים אחד מה

התבקשתי להציג לכם בקצרה מה אנחנו עושים במושב ומה עושה אותו כל כך מיוחד כדי שתדעו איפה 

אתם ויעזרו לי שם להעביר שקופיות באופן רציף. אני אנסה לדבר מהר זה הכל דוגמאות מדברים שעשינו 

את מה שעודד התחיל אנחנו יצרנו שקיפות מלאה עם בשנה החולפת, לא בסדר מסוים ודבר ראשון 

התושבים, רצינו שכל דבר שנעשה במושב כולם ידעו ויוכלו לקחת חלק ולכן התחלנו גם דיוור שיוצא במייל 

לכל התושבים, מידי שבוע עם עדכונים, גם אתר אינטרנט שאפשר להתעדכן בו על הכל, וגם עמוד פייסבוק 

וכל הזמן מעלים בו כמו מגזין מקומי תמונות וסרטונים מכל מה שקורה. אנשים  600שיש בו כבר מעל 

הדבר הזה יצר מן הזדמנות להשתתפות ובאמת אפשר לראות שכמעט כל מה שאנחנו עושים כל הזמן 

משתתפים אנשים, תושבים של המושב בעשייה מבורכת. בשנה וחצי שנתיים אחרונות אנחנו עובדים המון 

שב, יש עוד הרבה לאן ללכת אבל אם נכנסתם דרך הכביש יכולתם לראות בדרך על שיפור התשתיות במו

גינון שממש לא היה קודם היו בעיקר ערימות של עפר והיום אתה יכול להמשיך לרוץ אנחנו לא נתעכב על 

כל תמונה ותמונה, והיום את ערימות העפר החליפו גינות יפות, יש היום חברת גינון שעובדת כאן לפחות 

שנים והיום קשה שלא להבחין  5בשבוע, יש כאן עוד מבחר תמונות. אני חושב שאם הייתם פה לפני פעם 

בהבדל וזה גם נעים לנו התושבים וכמובן למי שבא לבקר. אחד הפרויקטים הגדולים שעשינו היה החייאה 

ר ישן שבאמת של מגרש הכדורגל, שאני הגעתי סיפרו לנו שפעם היה פה מגרש כדורגל, אז מצאו איזה אזו

היו בעיקר קוצים עכשיו ובהמון, המון שיתוף פעולה של מחלקת הספורט של המועצה, כל הזמן אומרים לי 

עוזי, עוזי הוא פשוט מדהים והוא כל הזמן עוזר הוא כזה נחמד. אשתו פה אל תגידי לו שאמרנו, אבל היה 

ית הספר לכדורגל של המועצה והילדים פרויקט מאוד מבורך כבר התחיל שם חוג כדורגל וזה הופך להיות ב

מאוד נהנים מזה, המקום שאנחנו נמצאים בו ... היה שיפוץ של הציור הקיר שלנו, ציור הקיר הגדול 

על ידי אברהם אופק, מגיעים לפה אחרי השיפוץ, מגיעים לפה ממש תיירות גם  1970 –בישראל נעשה ב 

לבוא ולהתפעל, תמונות מחיי המושב ויש פה אפילו כמה מחו"ל, וגם תיירות פנים שעוצרים במיוחד בשביל 

פרוצים שעדיין אפשר למצוא אותם ברחבי המושב. עוד דברים שנעשו מה שהיה גן ישן, גן אימונים הפך 

להיות מועדון חברים שיש בו פעילות בשעות הערב, ויש לנו גם מועדון ותיקים לתושבים הוותיקים יותר, 

ן למטה במרתף היה שם בעיקר קקי של חתולים, היום יש שם הופעות חיות של יש פאב פעיל מידי שבוע כא

אנשים מהמושב ומבחוץ, נפגשים מידי חמישי מנגנים וגם קצת שותים, למעלה נפתחה מחדש ספרייה זה 

לא יאומן אבל יש ילדים שעדיין קוראים ספרים ומידי פעם מגיעים לכאן סופרים ומאיירים ומדברים 

א היתה בשימוש הרבה מאוד שנים היום יש מאחוריה מן חדר כזה שמאפשר לאחסן איתם, הבמה של

ולעשות הופעות תיאטרון ומחול, לאחרונה אפילו הבחנו שמגיעים ילדים ומשפחות ממושבים בסביבה 

בשביל להשתתף באירועים שיש כאן פשוט כי הם נעימים ויפים. קפצו שם על התאורה במגרש הכדור סל 

דברים. כאן אפשר לראות עוד קצת תשתיות, בזמן שרואים כמה תשתיות מתקדמות יפה ועוד כל מיני 

דווקא חשוב לי להגיד כמה עוד יש לנו המון לאן להשתפר אנחנו יודעים את זה, הכבישים עדיין הרוסים 

 אין לנו מדרגות, אנחנו צועדים צעד אחרי צעד, ומאמינים שזה אפשרי. בוא נעבור עוד טיפה קדימה אחד

שנים  8מפרויקט הדגל שנעשה השנה כאן אתם זכיתם לראות אותו זה גן המשחקים, שאנחנו הגענו לפני 



  היה פה איזה שהוא חול עם מתקן כזה מעץ שלא עומד בתקן ואחרי הרבה עבודת תכנון ויישום שגם חלקים 

  

פה שעכשיו הוא פעיל ממנה נעשו על ידי אנשים מהמושב וכמובן עזרה של המועצה נבנה כאן גן משחקים י  

כמעט כל שעות היום, הוא גם מואר בערב וילדים יותר גדולים יורדים אליו, ונהייה ממש מן אטרקציה של 

מרכז המושב, זה לא בעלי מקצוע זה תושבים והיום הוא עובד יפה אתה יכול להתקדם כי בעצם כל מי 

למתי מידי בוקר, הייתי מגיע לגן עם שנכנס כבר ראה אותו בכניסה. אגב הרבה מהתמונות האלה אני צי

הילד שלי והיינו מצלמים כל בוקר את ההתקדמות, זו היתה התרגשות גדולה והנה היום הוא באמת מלא. 

הדבר שמאוד חשוב לי לציין אמרתי אותו על קצה המזלג הוא שכמעט כל מה שנעשה במושב נעשה על ידי 

ממנים בקצת את העצים עצמם אבל את כל החפירה, תושבים של כפר אוריה, אם זה נטיעות אז אנחנו 

והיסודות ומערכת ההשקיה והנטיעות עצמן עושים אנשים מהמושב, אם זה, אפילו את הרחבת בטון 

שהיתה כאן בחוץ שהיתה סכנה בטיחותית אז מתנדבים מהמושב עמדו כאן עם מגפי גומי וסידרנו את כל 

ה והתרבות שלנו שהרבה מהם מופיעים כרגע על הלוח, הכל הבטון בעצמנו, ואם זה בייזום של חיי הקהיל

נעשה על ידי תושבים וכך אנחנו מצליחים לחסוך הרבה מאוד מהעלויות של כל הפעילויות האלה על ידי 

הכנסה של עבודה של אנשים וגם אנחנו מאמינים באמת שתושבים עושים זה יותר יקר לליבם, הילדים 

ושב, מעריכים את מה שהיה ולמשל הגן משחקים אני חושב שעד היום שלהם רואים את זה, מתחברים למ

לא היה אירוע אחד של הוונדליזם, כי הילדים ראו את כל העבודה והם מאוד מעריכים את זה. קיצרנו 

מאוד את המצגת כדי לא לגזול לכם הרבה מאוד זמן, כן נציין שהיה כל השנה, בעצם שנה שניה כבר נפתח 

ילדים וחלקם  180של יד ... לחוגים לילדים ונרשמו לחוגים כבר עכשיו בתחילת השנה במושב זרוע, ענף 

הרשמות, מגוון גדול של חוגים שלא היה פה הרבה  200אפילו ליותר מחוג אחד, זאת אומרת זה אפילו מעל 

 חניכים שהגיעו כבר 93שנים והמשפחות מאוד נהנות מזה, גם תנועת הנוער פתחה את השנה השבוע עם 

לא היה פה גן ילדים ולא היה כאן  2006 –רשומים, וזה אחרי מה שרוסי סיפר שב  100 –לפעילות ויותר מ 

כמעט ילדים, אז אני חושב שאפשר לראות בתוך עשור איזה דחייה של המושב, אגב זה לא רק מהתושבים 

ך זה דוגמא לפעילויות החדשים, זה גם הגיעו עוד כל מיני ויש פה איזה התעוררות. מה שיש כרגע על המס

שאנחנו עושים בחגים ובין החגים, זה קצת מזכיר קיבוץ של פעם עם הערימות חציר בשבועות, ועם 

הריקודים ביום העצמאות וגם מי שנמצא בסביבה הם מוזמנים כולם לבוא לחגוג איתנו. אני חושב שבזה 

אבל רוסי הוא ראשון בין שווים, זהו אז  אנחנו מסיימים נכון? נהדר, אנחנו אני חושב שכל אחד בזכות עצמו

  ברוכים הבאים תודה שבאתם אלינו נעביר את השרביט ליו"ר של הפגישה שלכם.

טוב אז תודה רבה לכפר אוריה מוטי אתה בסוף גם תברך לפני הנציג כפר אוריה במליאה. אני חושב שמה   ניב ויזל:

אתם רואים בחוץ, אני חייב להגיד זה מתוך שראיתם פה, גם מה שאתם רואים פה באולם הזה וגם מה ש

תקציבי, הרבה מזה מתוך תקציבי הפיתוח של הועד המקומי, דרך המועצה, הועד המקומי פה ישב עלינו 

קשה מאוד ועל שרית בשביל שזה יהיה בדיוק איך שהם רוצים. אתם רואים שזה קצת שונה מהמקומות 

הצורה של הבניה פה ובסוף זה יצא מקסים ובאמת אני  שאנחנו רואים במושבים אחרים כל העיגולים וכל

חושב שאנחנו כבר אמרנו, אבל אני חושב בשם המליאה אני יכול להגיד לך עודד שאתם עודים פה עבודה 

מדהימה כועד מקומי וכדאי מאוד שועדים אחרים במקומות אחרים יבואו וילמדו איך עושים שיתוף פעולה 

ת אחרים, אז תודה רבה למארחים בכפר אוריה. אנחנו נתחיל אני אתן ומרימים את הישוב הזה למקומו

  לבני וניב בר גיא להציג קצת על פתיחת שנת הלימודים בקשה.

ערב טוב לכולם אני באמת רוצה להצטרף ככה לברכות ומה שנאמר כאן על כפר אוריה, זה הערך מוסף שיש   בני אלירז:

ים כל הכבוד, במקרה אתם עומדים ויושבים אחד ליד השני רוסי בין שיתופי פעולה בין שני ועדים וזה מדה

ועודד ישר כוח זה דוגמא ומופת כיצד באמת משלבים ידיים ולוקחים ישוב קדימה. יש פה אמירה, יש פה 

ערך חברתי, יש פה קהילתיות, יש פה דברים יפים תדעו אני מקווה גם לשמור עליהם. שלום לכולם אז ככה 

ים היתה לנו פתיחת שנת לימודים או תקופת חופש מאוד, מאוד מאתגרת בכל מה פתיחת שנת הלימוד

שקשור בנושא החינוך, ואני אזכיר ככה רק כמה דברים זה סגירת בית ספר אבן עזר וזה קרה ממש רק 

החלטה הרשמית לסגור את אבן העזר והיינו צריכים למצוא פתרון כיצד  היתה 7/7 –קיבלנו נדמה לי ב 

אנחנו באמת הולכים לנהוג ולשמחתי הרבה הצלחנו לחבר אותו יחד עם מתתיהו. בד בבד נאלצנו מתוך 

רצון ובחירה להעתיק בית ספר, בית ספר קרוב באמת אני רוצה לפרגן ולהגיד תודה לניב על החשיבה הזאת 

היה משהו שמאוד מאוד מתבקש ומאוד נכון, אני חושב שהוא נתן פתרון ארוך טווח כי  אני חושב שזה



לאורך זמן לא יכלו להישאר שם, עוד באמת פתיחה של בית ספר חדש צומח, תיכון חדש צומח, חברה אני 

  ד מדבר על תקופה של פחות מחודשיים ולהזכיר לכולם כל בתי ספר גני ילדים פתחנו גם גן תקשורת חדש ע

  

אוגוסט כולם שם עסוקים בכל מיני דברים, כך שבאמת נשאר לנו זמן מועט מ אוד בסדר גודל של חודש   

ימים לטפל ולהכין את הדברים האלה, מי שלמד כלכלה יודע שכוחות השוק יש שם איזה אצבע אלוהים 

הגיד תודה מאוד שיודעת בסוף לסדר את הדברים כך קרה גם אצלנו ובאמת הזדמנות מאוד, מאוד נכונה ל

גדולה ועמוקה לכל האגפים בכלל ולאגף הפיתוח בפרט לצערי אני לא רואה את שרית אבל אמת שאפו 

מאוד גדול, אני חושב שמה שעבר עליה כל דבר חוץ ממכבש שכמעט גם פיזית עלה עליה עברה המון, ה מון 

וב מאוד, מאוד להגיד גם תקופה מאוד לחוצה ואני שמח היא עמדה בכל המטלות הנדרשות, ובאמת חש

מילים טובות. בסך הכל כל השנה אנחנו באים בטענות כי אנחנו כל הזמן רוצים, היא תלויה בתקציבים, 

מנהלים חדשים של בתי ספר,  6ואני חושב שהיא עשתה את זה בצורה באמת נפלאה. היה לנו קליטה של 

שות ונבחרה באמת חלק נוסף לתוך באמת משהו שגם כן קצר בזמן ואני חושב שגם את זה ידענו לע

מנהלים שכולם טובים וראויים, לצערי היה שם גם בתוך  6הנבחרת של מנהלי בתי הספר הגיעו עוד 

הישובים כל מיני ניסיונות כאלה ואחרים לצערי לקללה הזאת שנקראת וואצ'פ, כל מיני שיימינג שניסו 

ח שהצלחנו להתגבר על זה ובאמת היה גיבוי מלא לעשות לפחות לשניים מן המנהלים אולי ליותר, ואני שמ

להכל. נושא התקציב היה מאוד, מאוד, היה קשה מאוד, אנחנו יודעים מה זה שנת בדק, וכל מה שאנחנו 

אומרים בשנת בדק כולכם מכירים את זה משנים קודמות. תוסיפו את כל מה שתיארתי עכשיו זה באמת 

ני חושב שאין דבר שלא ביקשנו ונענינו מתוך אחריות מאוד שוב תודה ניב על שיתוף הפעולה, באמת א

גדולה, ונמצאו גם כן בסופו של יום התקציבים האלה ותודה בכלל על שיתוף הפעולה, על הגיבוי שאנחנו 

מקבלים בפרט בחינוך ובשאר האגפים בכלל, וזה גם כן משהו שבאמת ראוי לציין את זה. אז בסך הכל היה 

בנוסף לכל מה שתיארתם לכם פה יצאנו גם למכרז חדש בנושא הסעות, ובאמת  מאוד מאתר, מאוד קשה

לנו קשיים וראינו ונתקלנו בכל מיני דברים כאלה ואחרים, הסקנו מסקנות  8למדנו משנה שעברה היו

באמת למדנו את החומר, הזדמנות להודות גם באמת לועדת מכרזים בראשות ששון סיידוף, נעשתה עבודה 

 2000, 1800וגדולה אני חושב שהמכרז היה טוב, אני יכול להגיד שתמיד יהיו תקלות מתוך באמת מושקעת 

הסעות ביום תמיד תהיה תקלה כזו או אחרת אבל אני יכול להגיד אחרי כמעט שבועיים אנחנו ממש כבר 

י בשלהי הבעיות, אני יכול להגיד שכבר יותר מחברה אחת לקחנו לה קווים כי לא ידעו לתת שירות, כ

התחצפו לאנשים ודברים שאמרנו שהפעם אנחנו לא נעבור עליהם לסדר היום ומה שלא נעשה בחודש 

הראשון לא נעשה כל השנה, אני חושב שמי שעבר את זה פה זה ראובן צמח, וראה ואנחנו לא נשקוט אנחנו 

הזדמנות ניב בר נעשה סדר בהכל. אני תיכף רוצה ברשותכם להעביר באמת לניב בר גיא ראש מנהל החינוך ו

גיא גם לך להגיד תודה, נכנסת לפני שנה וקצת אל תוך התפקיד גם אתה קפצת אל תוך המים, ואני באמת 

מעלות, ובאמת ישר  0מעלות, מעל  0 –שמח שמיד ידעת לשחות נגד הזרם, עם הזרם, טמפרטורה מתחת ת 

היא מאוד גדולה, חברים, מועצה עם כוח על כל העשייה שנעשית, גם בבתי הספר, גם בגנים היא לא פשוטה 

בתי ספר, כל דבר הוא אתגר בפני עצמו וזה באמת הזדמנות ראויה כשם שהמליאה  20ישובים, מעל  57

אישרה אותך ניב, זה היה בערך לפני שנה ומשהו אני חושב שזה מקום מאוד ראוי ונכבד כדי באמת לפרגן 

  אני אזמין אותך לשאת מצגת. לך ולהגיד תודה על כל העבודה שאתה עושה. עכשיו

תודה רבה שנה טובה זה יהיה מאוד קצר כי בני דיבר על הדברים טיפה אני אגבה במספרים. שנה טובה   ניב בר גיא:

תלמידים, ילדים  12,000 –לכולם באמת שנת הלימודים נפתחה שבמערכת החינוך במטה יהודה לומדים כ 

ממטה יהודה שלא לומדים במטה יהודה, זה ילדי חינוך מיוחד, תלמידים  3,000 –, יש עוד כ 18עד  3מגיל 

ילדי קב"ס מה שנקרא, הילדים שמוצאים להם ככה פתרונות אחרים ועוד מאות תלמידים שלומדים בבתי 

גנים, בני דיבר על גן אחד שבאמת אני רוצה לציין  121הספר בירושלים. מבחינת המספרים אכן יש לנו 

ד, מאוד גדולה בשבועות האחרונים בתוך כל הקלחת של סגירת אבן העזר אותו היתה התגייסות מאו

ופתיחת קרוב בקשה ממחוז ירושלים שנרתם לפתוח מחדש גן תקשורת, לפני שנתיים נסגר, ובאמת שוב גם 

אגף הפיתוח נחלץ בכל המשאבים ובזמן לא זמן והרבה שעות ובאמת באותו קמפוס שהתפנה של קרוב 

גן תקשורת, שדרך אגב לומדים בו גם ילדים ערבים וגם יהודים שזה ככה שילוב מאוד יצרנו גן חדש שהוא 

יפה. מבחינת מוסדות שלמעשה הקמנו, דיברנו על גן תקשורת, לגבי הבית ספר משלב אני אגיד כמה מילים, 

  ו אותו עד יב', פתחנ -ז'   –אבל הקמנו בצורה הדסה בית ספר משלב צומח, משלב דתיים, חילוניים צומח מ 



  

ז', ח', אני אגיד עליו כמה מילים וגם נפתחת בתחילת השנה חווה חקלאית, השקעה אז באמת  –בינתיים ב   

בתקשוב גם מקולות קוראים וגם מתב"רים, הושקעו כ ₪ מיליון  2 –אתם רואים את המספרים הושקעו כ 

  ות וגם לשיפור נראות, וגם בבדק בית, בינוי, ושיפוץ ובעיקר בהתייחסות גם לבטיח₪ מיליון  3.5 –

  

כמה מילים קצרות באמת בני תיאר ₪. . מיליון 7סך הכל ₪, מיליון  1.5 –בהצטיידות שוב סביב תב"רים כ   

את שני מגה האירועים האלה מבחינתנו, אבל זה דרש היערכות מאוד גדולה, כולכם מכירים טוב ממני מה 

נה שהילדים שלמדו בה השנה הם לפעמים דור שלישי ש 60היא קהילת אבן העזר מדובר בקהילה של מעל 

של גם מורים וגם הורים וההחלטה הזאת לסגור את אבן העזר שהיתה החלטה למעשה של משרד החינוך 

היתה החלטה מאוד, מאוד מורכבת, מאוד לא פשוטה שנעשתה גם בתהליך שאנחנו ניסינו להציע עוד שנה 

ך לסגור כי הפתרון שהמועצה ומשרד החינוך במשאבים אחת ובסופו של דבר שהגענו לתובנה שצרי

הקיימים לכל כך מעט תלמידים הוא בעצם פתרון שלא מאפשר חינוך מספיק טוב לילדים, קיבלנו את 

ההחלטה יצאנו לדרך. מדובר בעשרות אם לא מאות שעות של שיחות עם ההורים, גם של בני, גם של ניב, 

תהליך מורכב לא פשוט, כאב גדול, כאב לב גדול לסגור בית ספר,  גם שלי, וגם של הקב"סים שלנו, באמת

אחוז  70בסופו של דבר לפעמים גם החלטות כאלה צריך לקבל ובסופו של דבר גם העובדה שהצלחנו מעל 

מהתלמידים לנתב לבית ספר מתתיהו שאמרנו שאנחנו משקיעים הרבה מאוד משאבים, הרבה מאוד 

וח אדם ופדגוגיה במתתיהו באמת לתת את המענה האמיתי, זה היה תשומת לב, הרבה מאוד משאבי כ

הסגירה של אבן העזר. גם משרד החינוך דרך אגב נחלץ ומאות שעות הצלחנו לגייס למתתיהו, במקביל בני 

דיבר על ההחלטה אבל שוב מאחורי ההחלטה האמיצה הזאת אז עומדות שוב שעות רבות של שיחות מאוד, 

ים לא פשוטים מול קהילה שבעיקר אני מדבר על יישובי ההר של צור הדסה, וחלק מאוד מורכבות, ומשבר

מיושבי ההר המזלג שהיה להם מאוד, מאוד קשה עם ההחלטה הזאת, ובסופו של דבר בתהליכים מאוד 

ארוכים אנחנו קידמנו את ההחלטה, אני רוצה להדגיש שהרשות כרשות יכולה לקבל את ההחלטה הזאת 

ל בסופו של דבר אחרי כמה ימים ניב ובני החליטו שההחלטה תהיה של הנהגת ההורים, וקיבלה אותה אב

זה הפך את זה לעוד יותר קשה היה להם הרבה מאוד דיונים, הרבה קושי אבל בסופו של דבר הנהגת 

ההורים החליטה שהם עוברים והיום קרוב נמצא במתחם חדש, התחיל את השנה כמו שצריך ובהחלט עם 

מה, אנחנו נצטרך בשנה הבאה לקבל החלטות מאוד מורכבות לגבי אזורי המיפוי. אנחנו חייבים הפנים קדי

לשמור על מתתיהו והרבה מאוד משפחות רוצות את קרוב אנחנו צריכים לחשוב על האיזון. דברים נוספים 

נו הרבה מאוד אני אגיד מילה על בית ספר על יסודי משלב יצירתי, שאני נכנסתי גם אני וגם בני ככה קיבל

פניות ממשפחות רבות שמחפשות בעל יסודי חינוך משלב דתי עם חילוני, היום הם מוצאים את מקומם 

בקשת, קשת מזכרת בתיה, קשת ירושלים, רעות, יבנה, בתי ספר אחרים וחשבנו שיש צורך משמעותי גם 

ליך מאוד ארוך במושגים של מתוך קהילת קרוב לקהילה חינוכית של דתיים חילוניים יחד, ואכן יצאנו לתה

משרד החינוך לא כל כך ארוך אבל במשך השנה הזאת הצלחנו באמת להשיג דרך הועדה העליונה של 

הרפורמה תמיר בן משה עד המנכ"לית, שר החינוך ובאמת פתחנו בית ספר ששוב זה החלטה מאוד, מאוד 

לא מעט משאבים, ויצאנו לדרך עם אמיצה כי מושקעים בו בית ספר שהוא חדש והוא מתחיל מושקעים בו 

ח', ובית הספר הזה גם מגייס צוות מורים מאוד ייחודי ויוכל לפתח גם פדגוגיה גמישה,  –כיתות ז' ו 

יצירתית שתיתן מענה אחר, שונה ברוחב בתי הספר הייחודיים. כיום הוא מוקם בקמפוס של קרוב בצור 

לב המועצה, שלוש, ארבע, חמש שנים לא ברור אבל  הדסה, הכוונה היא שבשנים הבאות הוא יחזור לאזור

מנהלים גויסו מי שקרא את עיתון החינוך  6זה הכוונה. על גן תקשורת דיברנו אפשר לעבור הלאה בקשה. 

אחוז כמעט מציבור המנהלים החלפנו, כמו שבני  25הכיר קצת את הפרופיל שלהם באמת לא מובן מאליו, 

פורמציה, באמת שניים מתוך השישה אחת בשבתון ואחת עזבה לבית ספר ציין היה פה איזה שהיא מיס אינ

בין קהילת החינוך בית הספר אנחנו  האחר אבל עזבו סביב איזה שהיא מורכבות שקשורה באינטראקצי

מנהלים איכותיים, אנחנו עובדים  6עובדים על זה באופן מאוד משמעותי השנה, אבל בכל מקרה גייסנו עוד 

ד משמעותית עם הרי חינוך ומפתחים פדגוגיה שאני אגיד עליה מילה. בוא נרוץ הלאה איתם בצורה מאו

לפני זה באמת תודה מקרב לב גם פה זה המקום להודות לכל המנהלים שסיימנו שנתנו פה שנים מאוד, 

מאוד איכותיות, חלק יצאו לשבתון, ובאמת ראויים להוקרה והכרה. על קצה המזלג כמה תכניות ככה 

  רצים איתם מבחינת יוזמות פדגוגיות, אז חלק מהתכניות כמו סייבר, כמו תעשידע, כמו אמירים,  שאנחנו



  

  כמו מגשימים, זה תכניות שבעצם קשורות יותר להייטק, ולקשר עם עולם התעשייה והפיתוח והעמדה,   

ר אחרת תכניות שונות של העשרה ומתן מענה למצטיינים, תכניות חברתיות יותר הם למעשה של אפש  

בעיקר, שזה תכנית שאנחנו רצים עם שתופיות בתוך הרשות וגם עם אבו גוש בין בתי, בין תלמידי בתי 

הספר היסודי ועל יסודי ערבים, יהודים תוך ככה מתן מענה ערכי מאוד משמעותי לערכים של סובלנות, של 

  ומניסטיקה, ברוח בתי ספר חיים בשותפות ואנחנו שמים על זה דגש, ותכניות נוספות שקשורות באמת בה

  

מנגנים גם בשותפות עם אגף החברה ונוער ויד חריף, שהתכנית הזאת של תכנית אסטרטגית לחינוך לא   

ברור שהיא תהיה ממש בשנה הקרובה, יכול להיות שהיא תהיה בכל מקרה היתה תכנית מאוד משמעותית, 

א ולבחון היא פחות או יותר הגיעה לידי שנים והתחושה היא שבאמת צריך לבו 6, 5מאוד מוצלחת לפני 

מיצוי שאת רוב הדגש אנחנו צריכים לשים לגבי מיפוי של בתי ספר ממלכתיים, דתיים שלמעשה אנחנו 

צריכים לקיים את המחשבה ולראות איך לתת מענים וזה עלה גם בנושא של סגירת אבן זה, עד כאן דיווח 

להודות גם לבני וגם לניב על התמיכה המאוד משמעותית, על מאוד, מאוד קצר, ואני רוצה לנצל את הבמה ו

  ההחלטות האמיצות ולאחל שנה טובה ומוצלחת לכל קהילת החינוך.

ניב אפשר לקבל איזה שהוא חתך על כמה ילדים אצלנו באזור מבחינת תעודות בגרות או כאלה שעלו   ירמי דוד:

אנחנו יכולים לתת לכאלה שיש להם צרכים ללימודים מיוחדים איפה ניתן לשפר, איזה עזרה אם כן 

  מיוחדים בעניין הזה אם בכלל יש.

וואי זה שאלה רחבה, אתה שאלת לגבי תעודות בגרות פחות או יותר הנתונים התפרסמו הם שקופים באתר   ניב בר גיא:

ד של התמונה החינוכית מתוך בתי הספר שלנו, אז באמת קהילת עמית נחשון זה עם אחוזים מאוד, מאו

גם עין רפא, עין נקובה עלו  83.5אחוז לבגרויות, הרטוב בשנה האחרונה היתה  95אחוז מעל  95גבוהים של 

שזה קפיצה אמוד, מאוד גדולה, בעין כרם היתה ירידה, זה כולל בבתי הספר של מטה  51קצת  50מעל  –ל 

שאמרת איזה תשובה אתה יהודה, כן בכל, תיארתי את בתי הספר העל יסודיים. לגבי הדברים הנוספים 

מצפה שאני אתייחס מבחינת תכנית, צרכים מיוחדים בתוך המועצה? אני אשמח אם אני אקבל את 

  האפשרות במליאה.

קודם כל תודה לשכנים... הם הלקוחות הכי טובים של הקיבוץ שזה קיבוץ הראל הן בחינוך והן בבריכה.   אבי פליישמן:

מצטרף לעוסקים במלאכת החינוך וגם לשרית עוזרי אני רוצה להתייחס לעניין של ... היא בלחץ עצום 

ישובים  57 –בחודשיים האחרונים, בשלושה חודשים האחרונים ועל זה נוסף הנושא של התב"רים של ה 

ועל זה נוסף גם כל מיני דברים שיש לה מטלות משאר המחלקות במועצה, אני חושב שבתקופה הזאת 

הספציפית הזאת היא צריכה לקבל תגבור של בן אדם, סגן עם סמכויות שיעזור לה בתפקוד בתקופה הקשה 

  הזאת.  

ביחס לשנה שעברה, במהלך השנה נעשו למי שלא שמע איפה אנחנו עומדים היום מבחינת המתקנים   ראובן צמח:

מאמצים לשקם, האם הכל תוקן, האם בתחילת שנה זו כל המתקני ספורט מבחינת בטיחות נבדקו בבתי 

  הספר ויש עליהם אישור.

בבתי הספר אנחנו הקפדנו לשלוח את כל יועצי הבטיחות שנדרשו כדי לבדוק שכל בית ספר אנחנו עומדים   ניב בר גיא:

. אני יכול להגיד שבתוך כל התקופה הלחוצה הזאת היו כמה בעיות שכל מה שהיה ברמה בכל מה שנדרש

, של דחיפות קיבלה פתרון ומענה מיידי, ממש מיידי, נתנו גם הוראה שאם יש משהו שהוא לא 0של 

בטיחותי לסגור כיתה, לסגור אולם כל מה שנדרש, אף אחד מאיתנו לא ישחק בבטיחות, לתוך כל זה 

ם כן השנה שיתוף של מנהלי בתי הספר בשקיפות מלאה של כל דו"חות הליקויים האלה כך שהכל מתלווה ג

שקוף היום לכולם, אני חושב שבפערים האלה הצטמצמנו כמעט אני חושב שהפערים הם ממש שוליים 

  .0ושום דבר הוא לא ברמת בטיחות 

שנה שעברה, נושא של התחבורה ... לא מחובר,  דבר שני לגבי התחבורה, דברים המכרז, הנושא שהעליתי  ראובן צמח:

הנתונים שיש .... מגיע מידי פעם לישובים אין לו מושג איזה חברה צריכה להסיע שם, למי מותר להסיע 

  שם, ממה שאני נגעתי ואני חושב שאני לא מחפש סתם איפה שאני נגעתי היו תקלות אז בבקשה.

לות הרבות שהיו בשנה שעברה הסקנו מסקנות ויצאנו אל מכרז חדש אז ככה אני רק אומר שלאור התק  ניב בר גיא:

שבתוך המכרז החדש הכנסנו הגבלות מאוד קשות, היום האצבע על ההדק הרבה יותר קלה, יכולת שלנו 

היום להעיף חברה שלא יודעת לתת שירות היא באמת קצרה מאוד, אני לא יודע על מה אתה מדבר אני לא 



כל המליאה אם יש איזה שהוא דבר ספציפי אני אשמח מאוד לדעת ולבדוק, בסך חושב שצריך להלאות את 

הכל בגדול תוך לחיצת כפתור היום אמורים לדעת מי הקבלן שאמור להסיע, לאן להסיע, פשוט מאוד 

בלחיצת כפתור, אם זה עוד לא קורה אז משהו לא בסדר צריך לטפל בו, אני רק אוסיף ואומר ועם זה אני 

את זה שאנחנו גם יודעים משנה לשנה שבדרך כלל עם תחילת השנה עד שהדברים מסתדרים  אסיים אולי

והסעות והקווים ונהג קבוע לוקח בערך שבועיים, שלושה אחרי החגים זה מתאזן לחלוטין, ואני חושב 

שראית שהאצבע הרבה יותר קלה על ההדק השנה והיכולת לשנות ולהחליף חברה והיא תהיה כזאת לאורך 

  הדרך. כל

אני כיו"ר ועדת מכרזים של המועצה נחשפתי בזמן האחרון להסעות וכדאי שחברי המליאה ואני לא יודע   ששון סיידוף:

אם כולם יודעים את זה וכדאי שידעו את זה וכדאי שחברי המליאה יתנו דעתם. בהמשך לשנה לקראת שנה 

כסף אני לא רוצה להגיד מספרים x ..הבאה את דעתנו על הנושא הזה. יש הקצאות במשרד החינוך לגבי 

אבל הרבה מאוד, הרבה מאוד מיליונים שיוצאים מהכיס של המועצה על הקצאות בודדות של תלמיד מפה 

לשם והכל פרוץ כל תלמיד לומד איפה שהוא רוצה והמועצה לא תוכל, עשרות מיליונים שאנחנו מוציאים 

ם במועצה אפילו אמר איש מכובד מאוד מבחינתי מהכיס שלנו להסעות לתלמיד זה או אחר. אחד האנשי

אמר לי לא יודעים מי משלם לתלמידים האלה משכורת מינימום במשך כל השנה היה עולה לי יותר זול. אז 

כדאי לבדוק מה לעשות בנושא הזה אנחנו משלמים עשרות מיליונים מכיסינו על הסעות פרטיות שזה הכל 

טוח שאתם לא יודעים אני לא ידעתי עד שזה נחשפתי לזה בועדת ברור, כדאי שכולם ידעו מזה, אני ב

מכרזים.  בקיצור מה שאני אומר ניב כדאי שאנחנו ניתן את דעתנו על הנושא הזה המיליונים האלה 

מיליונים בגנים בבתי ספר, אבל אם היה לכם עוד כמה מיליונים ניב ויש מאיפה לקחת כי  7השקעתם פה 

אנחנו מבזבזים עשרות מיליונים, אני לא אתן לכם את המספרים תיקחו את זה  פה אנחנו מבזבזים חברה,

רק לתשומת ליבכם של כל חברי המליאה, כדאי מאוד ניב שנעשה על זה ישיבה מסודרת ותתנו את דעתכם 

על הנושא הזה, אבל אם ניתן עוד פעם את הכסף הזה לחינוך בדברים של שיפוץ בתי ספר, או כל זה אני 

  ה הרבה יותר מועיל תודה רבה.חושב שז

אני רוצה להגיד תודה רבה לכל הצוות החינוך מבני לניב ועל המנצח אני במקרה עובד גם עם מועצות   ישראל אלוני:

אחרות בסביבה, אם ניקח את גזר, באר טוביה, יואב אין להם בעיות של התמודדות שהצוות כאן התמודד 

ת לימודים אז באמת כל הכבוד לצוות הזה שהצליח להתמודד ופתח שנה כזאת ואנחנו רואים שנפתחה שנ

על דברים כאלה. בנושא של הסעות יש פער גדול מאוד בין ההסעות של נהגי המועצה לבין הנהגים של 

הקבלנים, יש הרבה נושאים של בטיחות, ההורים אל מרוצים מנושאים של קבלנים, שנה שעברה היתה 

ת שנת הלימודים אם לא תהיה להם הסעה של נהגים של המועצה, קטסטרופה ההורים לא רצו לפתוח א

לכן אני חושב שצריך לעשות חשיבה באמת לתת שירות טוב לתושבים את הנושא הזה של נהגים של מועצה 

או להעלות את הרמה של הקבלנים, נכון שיש פה עלות כספית שהיא גבוהה מאוד, מאוד אבל אנחנו 

ביותר לתושבים אם צריך חניך להגיע למקום כזה או מקום אחר גם מחויבים לתת את השירות הטוב 

מבחינת החוק וגם מבחינת השירות שאנחנו צריכים לתת לו אבל למצוא את נקודת האיזון בין נהג של 

מועצה לבין קבלנים כי אין מה לעשות, נהגי המועצה הם יותר אחראים, ההורים יותר רגועים, וגם עושים 

  עבודה יותר טובה.

טוב אז אני אסכם את הפרק הזה, קודם כל אני בהחלט רוצה להודות לניב ולבני, פיני כל נושא פתיחת שנת   ניב ויזל:

הלימודים אתם יודעים היא לא פשוטה במועצה עבדנו סביב השעון בחודש וחצי האחרונים, בשיתוף פעולה 

שהיה מעורב בנושאים האלה, אני מלא, צריך באמת לצרף פה גם את צוות התחבורה ואת גילי ואת כל מי 

חושב שנעשתה עבודה מדהימה, יש עוד הרבה תקלות אי אפשר, אני לא אוהב להגיד הכל בסדר, יש עוד 

תקלות אני מקווה שעד אחרי החגים אנחנו נתייצב, התיכונים לא מסיימים תמיד לפי מה שהם הודיעו, ולא 

טוב את הקווים, אני מקווה שאנחנו נסיים את זה, בזמן וחלק מהקבלנים החדשים עוד לא מכירים מספיק 

קווי הסעה ביום זה מטורף אין את זה בשום מקום דבר  2000אני רוצה להזכיר לכם שכל בוקר, כל יום 

ממשלמי המיסים להסעות שהם לא במיפוי, הדבר הזה בלתי ₪ מיליון  35כזה, אנחנו מוציאים ששון מעל 

גיד לכם שהמועצה גדלה בקצב מטורף בעיקר בצור הדסה, אבל גם אפשרי לשנים ארוכות, אני רוצה לה

בשאר המועצה, וכמות ההסעים הולכת וגדלה, במועצה אזורית מטה יהודה לא תוכל להמשיך בשיטה 

הזאת לשנים ארוכות פשוט בלתי אפשרי. אני חושב אם אני לא טועה אני לא הייתי פה אבל הכוונה היתה ל 

שם זה הלך וגדל, וגדל, וגדל אבל אנחנו גם מצד שני לא יכולים להגיד להורים בתי ספר בירושלים ומ 4 –



ט' או בי' וכן הלאה להגיד להם ממחר בבוקר אין לכם הסעה יש לנו טיפת אחריות  –שהילדים שלהם ב 

ולכן אני מציע ואני אציע את זה במליאה הבאה, יחד עם התייעצות גם עם בני וגם עם מספר אנשים נוספים 

חודשים עד שנת  10י אציע ששון, תשובה לשאלתך להקים ועדה ציבורית ממש ועדה ציבורית שתוך אנ

הלימודים הבאה ועד אחרי הבחירות הבאות תיתן המלצות ברורות איך להמשיך מכאן והלאה, כי 

 הסכומים הם סכומים בלתי אפשריים ואני חושב שאני לפחות לא יכול לצאת אדיש מזה, גם הגזבר לא ועם

  כל הכבוד יש לנו גם אחריות, ואנחנו חייבים להתייחס לזה ורק התייחסות ציבורית אמיתית יחד עם ועדי 

  

הורים, נציגים במליאה ועם בעלי מקצוע מהמועצה נוכל לקבל החלטות נכונות, החלטות אלה יוגשו   

חנו נהייה חייבים משהו כזה, ואנ 2019לשולחנו של ראש המועצה, לדעתי זה כבר יהיה בשנת הלימודים 

להתייחס לזה ברצינות ראויה, אי אפשר סתם לשלוף מהמותן צריך לפתור את הבעיה הזאת. אני קצת 

מכיר את המועצות האחרות בשנה וחצי האחרונות אף מועצה לא מוציאה סכומים אפילו לא דומים לזה, 

אנחנו נביא הצעה ואני  ובסוף זה כספי משלם המיסים אז אני מקווה שנתתי לך תשובה במליאה הבאה

מקווה שנוכל לאשר אותה בשביל שכמה שיותר מהר נוכל להתחיל לעבוד בנושא הזה. זה תשובה. אין פה 

הרבה מה ישראל אנחנו מכירים את זה שנים הרמה של האוטובוסים הצהובים היא רמה גבוה, ואנחנו 

וחצי האחרונות, אני הודעתי שכל  אוטובוסים צהובים בשנה 5שולטים בה בצורה מדהימה אנחנו הוספנו 

אוטובוס שנוכל לקנות אנחנו נהפוך עולמות בשביל לקנות אותו ורק בשביל להוסיף עוד אוטובוסים 

צהובים, אני לא רוצה להלאות את המליאה אבל אנחנו ישבנו גם בני וגם ניב וגם אני שעות עם הורים 

ת לכולם אנחנו מודעים לזה, אתם גם מי יותר, שמתחננים לאוטובוסים צהובים אין לנו את האפשרות לת

מי פחות מכירים את קבלני ההסעות, אנחנו מדינה קטנה, אני חושב שצמח צודק, אנחנו צריכים לאט, לאט 

לראות איך אנחנו אחרי המכרז החדש מתיישרים, ואני מקווה שנגמור את השנה הזאת הכי טוב שאפשר. 

ך של המועצה, לכל העשייה סביב, לשרית עוזרי, היה לי שיח לא קל אני מבקש להודות פה שוב לצוות החינו

עם הורי צור הדסה, שפתאום פעם ראשונה בהיסטוריה צריכים להבין שבמטה יהודה שבשביל להגיע 

ללימודים צריך לעלות על אוטובוס בשבילם זה היה חדש, בשביל רובנו זה מובן מאליו, אז הם נוסעים 

ספר קרוב עולים על אוטובוס בבוקר ובאים לאבן העזר, אני רוצה גם פה בשם אחוז מבית  25היום, אז 

שנה אבן העזר עבד ולסגור אותו זה לא פשוט והתמודדנו עם זה  60שנה מעל  60 –המליאה להגיד לכם ש 

ואני רוצה להגיד לכם גם צריך להגיד כל הכבוד להורים, זה לא פשוט להעתיק אותם פתאום לבית ספר 

חושב שעברנו את זה ואני חושב שגם הם באו להגיד בסוף תודה, הם הסתדרו, ואני מקווה, אני  אחר, אני

לפחות חושב שעשינו את ההחלטות הטובות. אני חושב שזה ראוי שנתעסק בחינוך גם אחרי תחילת שנת 

  הלימודים, אז אני חושב שנתנו לזה את המקום הראוי ותודה. 

  

  משרד השיכוןדיווח ועדת קרקעות /  1.2סעיף 

מליאת המועצה החליטה להקים ועדת נקרא לזה ועדת הד הוק או ועדה מסוימת לנושא טיפול במשבר   ניב ויזל:

קרקעות או משבר שנוצר בין בעצם המדינה לביננו לבין המחוזי לועדה, הנושא המתאר, אני מבקש ממיכל 

  אם את יכולה בדקה להגיד מה נעשה ואנחנו נמשיך להתקדם.

טוב ערב טוב לכולם קיימנו בעקבות המליאה האחרונה וההחלטה להקים את הועדה, קיימנו ישיבה   אור:מיכל נ

ראשונה של אותה ועדה עם נציגים של הישובים שהחלטת ועדה מחוזית היתה להוציא אותם מתכנית 

נו ערר ישובים, הסברנו את כל הרקע, ואת המהלכים אני אתן לכם עדכון ממש קצר. אנחנו הגש 7המתאר 

למועצה הארצית, על ההחלטה של ועדה מחוזית, שכלל במפורט את כל הנימוקים מדוע אנחנו מבקשים את 

התערבותם ומערערים על החלטת הועדה המחוזית, קיבלנו מהם תגובה שטוענת שכרגע לא רואים את 

ן הזה שבו הסברנו הזכות שלנו לערער אבל אין עדיין החלטה סופית על זה. אנחנו כתבנו עוד מכתב בעניי

את עמדתנו ביתר תקיפות ובמקביל אנחנו מנהלים הרבה מאוד שיח גם בועדה המחוזית וגם בגורמים 

אחרים שהם חברים בועדה אם זה משרד השיכון, אם זה הירוקים ואחרים, משרד החקלאות כדי לנסות 

ו עליה הזמנו אליה את כל להחזיר את התכנית לדיון ולקבל החלטה אחרת. חוץ מזה באותה ישיבה שדיברנ

נציגי ההתיישבות, המרכז המועצות האזוריות, תנועת המושבים והקיבוצים, וגייסנו אותם לנושא הזה. היו 

שם כל מיני הצעות שאנחנו בוחנים עדיין ואין עדיין התקדמות משמעותית בהיבט הזה אבל אנחנו 

  תינו הפנימיים בינתיים פועלים בכל תוקף כדי לשנות את המצב של התכנית. זה בעזרתנו בעזרת ובכוח



  

הצוות והיועץ המשפטי שלנו של הועדה. אנחנו מנהלים מגעים עם משרד השיכון בכל מה שקשור לתכנית   

החדשה המתאר החדשה של בית שמש, קיימנו ישיבות עם מנכ"ל משרד השיכון, עם האדריכלית הראשית 

של משרד השיכון והבהרנו חד משמעית שהתכניות שהם עושים על קרקעות מטה יהודה לא יתקדמו לשום 

מקום בלי שיתוף פעולה איתנו, היה שם גם ישיבה עם מנהל המינהל שם של הבניה החדשה, ובאמת נקבעו 

ת גם של רכס לבן בעקבות הפגישות האלה, פגישות עבודה אצלי שבהם אמורים להציג את התכניות החדשו

בממשק עם אורה, גם של בית שמש על כל הסובב אותה, וגם של תכניות אחרות שלהם בצור הדסה 

  וכדומה, אנחנו פועלים על זה במלוא המרץ, ואנחנו נעדכן אני מקווה שמליאה הבאה יהיה עדכון של 

  

  בשורות טובות לקראת השנה החדשה, ונעדכן אתכם בהמשך.  

דה אני רק אגיד שאנחנו עובדים על זה ממש סביב השעון, גם הפעלנו סנקציות שקטות במקומות מיכל תו  ניב ויזל:

שאפשר, אני רוצה גם להודות פה למושב ישעי שנכנס לתוך העניין הזה בנושא ביוב, כל המקומות שהיינו 

הזמן, רק  יכולים לנסות ולהקשות עשינו את זה, משרד השיכון פשוט נכנס לסטרס וקובע לנו פגישות כל

בשביל כן לבקש שיתוף פעולה, שיתוף פעולה, אני מאוד מקווה שהדרך גם שאיל מאמו מוביל בקטע 

המשפטי היא טובה, היו דיונים רק עכשיו כמו שמיכל אמרה ברכס לבן, אני מבקש פה מנציגי המושבים רק 

לבוא למועצה ולהגיד  שבאמת אם רוצים באמת לעבוד ביחד לא ללכת לעבוד לבד, מאחורי הגב ואחרי זה

לנו שאנחנו לא או משתפים פעולה או לא עושים את הכל. אני אמרתי את זה במליאה הקודמת אמרתי את 

זה בועדה, ואני אומר את זה גם עכשיו מי שעובד לבד שלא יצפה אחרי זה שהתוצאות שהוא יקבל יהיו 

פיצויים וגם עם כל מיני מילים שאני פחות טובות, למועצה מדרך הטבע יש אפשרות גם עם בלמים וגם עם 

לא אוהב להגיד קצת יותר גדולים ולא להתפלא אחרי זה שלא אומרים ואני לא אומר את הדברים סתם זה 

ישובים אם קוראים לישובים  7 –קרה אתמול, זה קרה שלשום וזה קורה כל הזמן. אז אם קוראים ל 

  הישובים יורד ושל כולנו. אז זה בנושא הזה. אחרים לשתף פעולה, לשתף פעולה אחרת הכוח של שאר 

  

  דיווח מבצע גביה 1.3סעיף 

בנושא הדיווח מבצע גביה אנחנו נכנסנו המליאה אישרה כניסה, נכנסנו למבצע גביה, מבצע גביה שהמליאה   ניב ויזל:

אישרה מסתיים באוקטובר השנה, כרגע איפה שמוליק שני אתה חייב לי בכלל ארוחה כי אתה אמרת 

מיליון  4בערך מיליון וחצי נצליח לעשות שם עד שתיים אני זוכר את המילים שלך אנחנו כבר גבינו מעל ש

אז כל הכבוד. אז כרגע מבצע בהחלט עומד ביעד ששמנו לנו ואני מקווה שאנחנו נמשיך עד אוקטובר לגבות 

  עוד אז תמסור למחלקת הגבייה כל הכבוד על העבודה. 

  

  15/9/17-14"ח מרוץ תנ"ך תש 1.4סעיף 

אנחנו מחר מתחילים במרוץ תנ"ך תש"ח המרוץ המסורתי, אני מזכיר לכם שהשנה המרוץ הזה יהיה מאוד   ניב ויזל:

מיוחד כי באים אלינו גם מבוסטון, במרוץ העולמי של השליחים הראשון בעצם והגדול ביותר הם שולחים 

והקבוצה שתגיע ראשונה ותצליח תקבל זימון משלחת לפה הם ירוצו, המשלחת שתצליח, זה מרוץ שליחים 

לשם למרוץ אצלם וזה בהחלט יפה, בשבע בבוקר המועצה האזורית או נציגיה ירוצו את הריצה, את אחד 

  המסלולים הראשונים וזה יהיה עד יום שישי בצהריים יגמר אז אני מאחל מפה הצלחה.

  ניב לגבי גביית מיסים כל המבצע הזה,  דודו אבו:

  אני רק אסיים ואני אענה לך. זה מבחינת מחר בבוקר שאנחנו נכנסים לנושא הזה של מירוץ תנך תש"ח.  :ניב ויזל

לגבי גביית מיסים ארנונה אני נתקלתי במספר ישובים שהועד המקומי בכלל לא קיבל שום הנחיה לדבר   דודו אבו:

יה, הם לא יודעים מה קורה הזה והם לא נותנים את ההנחה הזאת לגבי מיסי ועד, הם לא קיבלו שם הנח

 1/11עם זה, הם לא מבינים שהם מקבלים הרבה כסף מהעסקה הזאת ואני חושב שאין הרבה זמן עד 

שתצא מכם איזה שהיא הנחיה לועדים מקומיים אני לא יודע אם אתה יכול להכריח אותם או לא זה בסדר 

ל כך הרבה כסף ואין הנחיה כזאת אבל לפחות להמליץ להם להיכנס לזה כי הם מקבלים פה בסך הכל כ

  בכלל.

  יואל תרשום את זה ואם זה אפשרי אנחנו נוציא הערה במקום. אנחנו נמשיך.  ניב ויזל:

  



  

יש לי מה להגיד אני שואל לגבי העניין של הערעור לארצית, אמרת שכנראה שזה לא יתקבל. לא קיבלתם   חיים כהן:

  תשובה על זה.

ימים  7דה המחוזית שאומרת לארצית שאין לנו זכות, אנחנו על זה התבקשנו תוך קיבלנו תגובה מהוע  מיכל נאור:

לענות מדוע לדעתנו יש לנו זכות וענינו ביתר תוקף שיש לנו זכות, מהמועצה הארצית עוד לא קיבלנו שום 

  תשובה, עוד לא נקבע דיון ועוד לא יודעים.

בל תשובה מהארצית אבל אני רוצה להעלות עוד משהו אז עדיין לא קיבלתם תשובה מהארצית? בסדר נק  חיים כהן:

לגבי העניין של השביעיה של המושבים שלא נכנסים לתוך הזה ומוציאים אותם מתוך התכנית שהגישו 

למחוזית, והחליטו לא להכניס את אותם יישובים. אני שומע כל הזמן יש פגישה פה, יש פגישה שם אני 

ף חלק לא את כל השביעיה חלק מהשביעייה שהצטרפו לאותם אומר ואני אמרתי את זה גם בעבר לשת

  פגישות על מנת שישמיעו גם את מה שיש להם ולא  רק אותם נציגים ואת אותם אלה שמייצגים אותנו 

  

פונים ועושים את מה שהם עושים ואנחנו שומעים את זה פה, אנחנו רוצים לשמוע את זה מקרוב, אני חושב   

צוות שניגש ועושה את העבודה הזאת יבורך על כך לצרף מספר חברים מאותם  שצריך להכניס לשם לאותו

יישובים, מאותם יישובים שלא רוצים להכניס אותם. כנראה שאנחנו זנוח גם כן נכלל בעניין הזה בתוך 

השביעיה, כנראה שאנחנו נוכל להסביר את העניין שלנו יכול להיות יותר טוב אבל במישור המשפטי זו 

  תשתף פעולה בעניין הזה, אבל בקטע שלנו יכול להיות שאנחנו נוכל להסביר את זה יותר טוב.המועצה ש

חיים עם כל הכבוד עשינו פגישה המליאה קבעה את האנשים במליאה הקודמת, אני עובד בדיוק לפי   ניב ויזל:

הזה, לא היה ההחלטות של המליאה, המליאה קבעה צוות, הצוות הזה ישב עם נציגי המושבים, עם נציגי 

שום דיון על מושב ספציפי שלא הוזמן ההיפך הוא הנכון, יושב פה נציג של אורה אם הוא יודע הוא יגיד לך 

שבכל הישיבות שקשורות לאורה עמינדב, אורה עמינדב היו לא רק שותפים הם באו לשם במשלחת, כולל 

ציג שלהם שיהיה על נושא בית שמש היום בבוקר שהיה את ועדת הגבולות על הנושא הזה אורה היו שם והנ

כל מי שמעורב יהיה שם תאמין לי כולם יהיו שם, גם זה שיושב משמאלך מצרעה, וגם זנוח וגם מחסיה, 

בנושא שאנחנו מדברים עליו כרגע בנושא המשפטי בדיוק כמו שאתה אומר מי שמטפל בנושאים האלה זה 

התנגדות גם לנושא תכנית אבו גוש, וביחד בשיתוף איל מאמו על נושא כל ההתנגדויות, היום בוקר הוגש 

פעולה עם האזור כולו ואיל מאמו מגיש את זה בשם המועצה ובשם מושבים שרצו להיכנס לתוך 

ההתנגדות. אנחנו עושים את הכל בשיתוף פעולה הצוות הקטן שקורא לי מנכ"ל משרד השיכון זה לא שאני 

אחד או עם שניים או עם שלושה, ברגע שזה קשור למושב  עושה מה שבא לי הוא אומר תבוא אתה עם עוד

תאמין לי אותו מושב יהיה שם ואני אעמוד על זה שהוא יהיה שם. בנושא בית שמש אנחנו לומדים עכשיו 

את התכנית שרק הוצגה לנו אני לא יודע היום, אתמול החדשה ואנחנו בהחלט נעשה ישיבה ונקרא לכל 

הישובים שיצאו מתוך התכנית מתאר לטענתם אנחנו לא נוותר על אף ישוב הישובים, ונעדכן אותם. שבעת 

ומבחינתנו זה טאבו שום ישוב לא יצא מהתכנית הזאת ואנחנו שמנו את זה כהחלטת מועצה ולכן שום דבר 

לא יקרה עם השבעה האלה אלא אנחנו נלך ביחד כולנו. רק כל מה שניסיתי להגיד שזה קורה הפוך משרד 

תאמינו לנו מחפש איך לבוא למושבים ללא ידיעת המועצה למה? כי הוא יכול להגיע להסכם  השיכון מחפש

יותר טוב מבחינתו עם כל מושב ומושב, הוא יכול להגיע הוא אוהב להציע, והמושבים חלקם לא רק 

 מושבים זה יכול להיות גם קיבוצים לפעמים מתפתים וכל כמה שאני אומר אם רוצים ללכת ביחד אז ללכת

ביחד, ולא להגיד הולכים ביחד ואחרי זה כל ישוב יושב בלי שאנחנו יודעים זה מה שניסיתי להגיד. הצוות 

הקטן אנחנו נבחר אותו שנגיע לרמה של החלטות באמת נבחר אותו נעשה צוות שיהיה בו גם נציגים מאותה 

  ועדה שהמליאה פה בחרה.

או מטפלים בכל השביעייה לפי החלטה של הועדה? אני אומר כל ישוב מושב מטפלים בו באופן פרטני,   חיים כהן:

הטיפול הולך להיות בכל יישוב משביעייה באופן פרטני או לפי החלטה של הועדה המחוזית שהחליטה כל 

  השביעייה?

  זה לא, הועדה המחוזית החליטה על כל השביעייה, ואנחנו מתנגדים לכל השביעייה במכה אחת על כולם.  ניב ויזל:

  למה הפגישות נעשות עם מושב זה או מושב זה ולא עם כולם.  כהן: חיים

אז אני עונה לך אנחנו לא קובעים מתי ברמה של הועדה הארצית או בועדת גבולות מדברים על סיפוח   ניב ויזל:

שטחים ברכס לבן, הם קובעים את זה הם לא שואלים אותנו, יותר מזה לפעמים גם לא קוראים לנו אבל 



על רכס לבן מן הסתם הם קוראים לאורה ולעמינדב, ולמועצה, ובמקרה הם גם קראו לאורה שיש סיפור 

ועמינדב ללא המועצה, וזה קרה השבוע, אחרי סיכום שלי עם מנכ"ל משרד השיכון בשבוע שעבר אצלו שזה 

  לא יקרה יותר וזה קרה לפני שלושה ימים. 

  אז שיטפלו בעניין שלהם לבד.  חיים כהן:

  ז תודה רבה זה מה שאמרתי, אני לא רוצה לפתוח את זה פה.א  ניב ויזל:

אז שיטפלו בעניין שלהם כל מי שלא רוצה להיכנס שיגיש למועצה, יגיש לועדה שהוא לא רוצה להיות בתוך   חיים כהן:

  העניין הזה.

  ה.אבל הוא רוצה, הוא רוצה, חיים זה לא ביני לבינך אתה צודק ובוא נסגור את הדיבור הז  ניב ויזל:

אם הם לא רוצים שיגידו שהם לא רוצים לא להשלות אנשים ואחד ילך ידבר ככה והשני ידבר ככה או   חיים כהן:

  שהולכים על זה יחד או שלא הולכים על זה וכל ישוב ילך יטפל בעניין שלו.

  אני חושב שאנחנו אומרים אותו דבר אין מה.  ניב ויזל:

  על הדרך אני לא מסתכל על דברים כאלה אני חושב שיש פה איזה עניין  אני חושב שאני מסתכל דווקא  עופר בן חמו:

  

  פוליטי, אמרתי שהעניין הוא הדרך ואני יעשה את זה קצר.  

אני לא רוצה להפריע לך אני רק רוצה להגיד דבר אחד בואו נהייה קצת הוגנים לגבי אנשים, אנחנו קבענו   ניב ויזל:

פה ועדה שתשב עשינו דיון, עשינו דיון מאוד ארוך שעתיים עם נציגי התנועות, ונציגי המועצות בדיוק על 

ך מסוימת בואו לא נזגזג הדברים האלה וקבענו גם איך ממשיכים, אז אני חושב שאם אנחנו הולכים בדר

נתחיל עוד פעם דיון, נתחיל זה אני רק רציתי לתת דיווח מה נעשה, כי רק במליאה קודמת ביקשו מאיתנו 

משהו וכבר הספקנו לעשות אני לא יודע כבר עשרות פגישות נראה לי גם של מיכל, גם שלי, גם של הועדה 

עם מנציגי המליאה אל תלכו לבד, זה בדיוק הרצון וגם של נציגים, כל מה שאני מבקש לדווח ולבקש עוד פ

של המדינה ללכת לבד הם המדינה תרוויח יותר זה כל מה שרציתי להגיד ולכן אנחנו די חושבים אותו דבר, 

אנחנו מנסים לעשות מלחמה של מטה יהודה, מטה יהודה פעם זה רכס לבן פעם הבאה זה בית שמש והיום 

  ו נעבוד בשיתוף פעולה לא כל אחד ילך לבד זה מה שניסתי להגיד ולדווח.בבוקר זה היה אבו גוש, אז בוא

ומצד שני אותם שבעת מושבים זה מכה שהיא מכה אנושה שזה שונה מכל המועצה, ברגע שאנחנו לא   עופר בן חמו:

נכללים בתוך התכנית הזאת וכל המושבים שנשארים לפי התב"עות הישנות שלהם ולא לפי תב"ע חדשה לא 

ה שלישית, לא זכויות מגורים, לא הגדלות וכו' זה בעייתי. שניים אני לא מדבר ואני אומר כל הכבוד על יחיד

מה שאתם עושים אבל בסופו של דבר יש עניין פוליטי, בינתיים מגיע כחלון ונמצא פה כל שני וחמישי בבית 

החלטות ויש את גלאנט  שמש כולל היום בהרמת כוסית ומקבל רוח גבית ובסופו של דבר הוא זה שמקבל

המושבניק שהוא שר השיכון אם אני לא טועה נכון, והוא לא הגיע לפה הוא לא שמע אותנו, הוא לא ראה, 

והוא לא הבין מה אנחנו רוצים ומה עושים לנו וצריך לפי דעתי זה הרבה יותר חזק וקווים מקבילים מה 

  שאתם עושים מצוין צריך עוד קו מקביל פוליטי.

זה בדיוק, תקשיב עופר יש פה עניין אתה הוזמנת לישיבה הזאת לצערי לא הגעת באמת אבל אתה הוזמנת,   :ניב ויזל

אני רק אומר דבר אחד אנחנו אמרנו שעושים את זה פוליטי ובמקביל משפטי ודיברנו מה היתרונות ומה 

צודק, היינו בפגישות  החסרונות בזה ובזה, הסכמנו שכולנו, הסכמנו על זה שהפוליטי הוא מאוד חשוב אתה

גם פוליטיות גם בכנסת, מאז הישיבה היא לא אחת ולא שתיים ולא שלוש, ואני אומר לך שזה עוזר אבל 

עוזר גם שעושים את הדברים בשקט. מה שאני אומר פה צריך שיתוף פעולה בין המועצה למושבים ואני 

ה לנו מאוד קשה לעבוד כמועצה גם אומר את זה לא סתם בפעם השלישית או הרביעית או החמישית, יהי

פוליטית כאשר מאחורי הגב נסגרים דברים ואז לך תגיד כל מיני סיפורים כבר לא יעזרו, כל מה שניסתי 

להגיד זה הכל ואם אתה רוצה אתה מוזמן אני אסביר לך גם מה נעשה גם בקטע הפוליטי. מרכז המועצות 

המאבק הזה, הם באים לועדות, הם ישבו בישיבות אותו האזוריות, מרכז המועצות האזוריות איתנו בתוך 

דבר אנחנו מנסים להיעזר גם במושבים ובקיבוצים, אני אומר לכם שבגדול אנחנו צריכים לעבוד אנחנו 

כמועצה ואנחנו יותר חזקים מאחרים. אני לא אחזור על הנאום שלי במליאה הקודמת שהקרקעות שלנו 

ראל וזה רק ילך ויהיה יותר גרוע והם ירצו עוד, ועוד, ועוד כי הם הקרקעות הכי חשובות במדינת יש

להתפתח לצד השני זה כבר סיפור פוליטי, וזה סיפור של שטחים וירושלים צריכה לגדול, ומבשרת צריכה 

אלף חרדים שהוחלט עליה כעיר כזאת תצטרך לגדול ואנחנו נצטרך להיאבק  350, 300לגדול ובית שמש עם 

  שנה הקרובים ואנחנו צריכים לעבוד בשיתוף פעולה כי אחרת  15, 10, 5 –בעיה שלנו ב זה כנראה יהיה ה



  

  חבל על הזמן. זה כל מה שאני אומר.  

רק מילה כיוון כספי מועצה נשענים וזה בסדר בעניין הזה ובדי אן אי של המושבים זה תמיד לחפש כל מיני   ירמי דוד:

ושבים האלה שיביאו החלטה באסיפה כללית אדוני מי דברים לעקוף את מה שאתם עושים תוריד מהמ

שמייצג אותנו זה רק מטה יהודה כי בסוף אנחנו גם נשקיע כסף נרוץ לבד, אתה תרוץ לבד ויהיה פה מה 

שנקרא ועדת שלם, שהמושבים האלה שרוצים שנייצג אותם כמועצה יחתמו ויעבירו אליך וכל ההחלטות 

  יעו למצב שאתה עומד והם הולכים אחרי זה לעבוד לבד.בעניין הזה המועצה מובילה, ולא תג

חברים זה לא סעיף בואו נדבר אחרי זה. זה היה דיווח. ירמי רגע חיים אבל יש פה עוד אנשים זה לא דיון   ניב ויזל:

  אני רציתי רק לדווח.

  היום זה בישוב שלהם מחר זה בישוב שלך  ירמי דוד:

  אני איתך. אני איתך ירמי.  חיים כהן:

ירמי, חיים אני חושב שזה הובן אני מחויב אני אשתדל כל מליאה לדווח אני חושב שזה גם לשקיפות וגם   יב ויזל:נ

  צריך לדווח. אז דיווחתי על מירוץ תנך תש"ח נאחל שהמרוץ הזה יהיה מוצלח כל מי שרץ שיהיה בריא.

  

  

  9/8/17אישור פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתאריך  2סעיף 

  אנחנו נאשר. 9/8/17אישור פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מתאריך   ויזל:ניב 

  

  19/7/17אישור פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ובניה מתאריך  – 3סעיף 

  נאשר. 19/7 –אישור פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ובניה מ   ניב ויזל:

  

   2016 אישור דו"ח ועדת ביקורת לדו"ח המפורט של משרד הפנים לשנת – 4סעיף 

הוגש לכם יואל בבקשה בקצרה.  2016אישור דו"ח ועדת ביקורת לדו"ח המפורט של משרד הפנים לשנת   ניב ויזל:

  אני מבקש מאנשים קצת סבלנות אנחנו צריכים בסוף להרים כוסית וברכות לחג אז קצת סבלנות.

ה וממנה רו"ח, הרו"ח מגיש גם נעשה את זה בקצרה. משרד הפנים פעם בשנה מבצע ביקורת על המועצ  יואל ינון:

דו"ח כספי וגם דו"ח מפורט ואנחנו צריכים להביא את זה למליאה, הדו"ח בא לפני ועדת ביקורת ואני 

, 2016בשנת ₪  380.000,000אציג בפניכם את הליקויים העיקריים. לגבי הדו"ח הכספי השנה התקציב היה 

שזה בעצם המועצה סיימה באיזון וכנראה  0.08%א זאת אומרת אחוז הגירעון הו₪  310,000הגרעון יצא 

בעקבות דו"ח הביקורת המועצה תקבל פרס ניהול תקין ממשרד הפנים. לגבי הדו"ח המפורט משרד הפנים 

מבצע במספר נושאים ביקורת על המועצה והשנה נמצא בעצם רק ליקוי אחד, הליקויים הם ליקויים מאוד 

ו, במשך השנים הולכים ופוחתים השנה נמצא ליקוי יחיד שהמועצה מינוריים ובמשך השנים הליקויים פחת

לא מינתה ועדה למאבק בסמים הקשים, ואנחנו נביא את זה במליאה הבאה נביא את האישור של חברי 

הועדה, נעשה שינויים שם קטנים בגלל שהרבה אנשים התחלפו, לא הגיעו, עוד דבר משרד הפנים אמר 

אג לכך שהועדה תתכנס. עוד דבר נוסף לגבי חובות של חברי המליאה, ושל שהועדה לא התכנסה אנחנו נד

השנה זה ₪  594,000היה חובות של חברי המליאה על סך של  2015עובדי מועצה, גם פה יש הפחתה שבשנת 

חברי מליאה  3חברי מליאה, המועצה הגיעה להסדר עם  4המועצה יש לנו חובות של ₪,  494,000 –הגיע ל 

חבר מליאה אחד שלא הגענו להסדר, והמועצה מנהלת איתו משא ומתן כדי להגיע להסדר. לגבי נותר רק 

חובות של עובדים, כל העובדים שיש להם חובות בארנונה ומיסי ועד משלמים את זה דרך המשכורת, גם 

ים פה יש פתרון מלא. יש דברים שחוזרים על עצמם כל שנה לגבי ההגשה של הדו"חות הכספיים של הועד

  המקומיים לא מגישים את זה בזמן, ופה זה נמצא בטיפול. זהו תודה רבה.

  טוב תודה רבה אני חושב שזה אות כבוד למליאה שאנחנו אולי מעומדים לפרס ניהול תקין.  ניב ויזל:

 סליחה אני חושב שזה עניות דו"ח כזה שמקבלים שחברי מליאה חייבים כספים הם צריכים להצביע על  ישראל אלוני:

התקציב, צריכים להצביע על מדיניות של המועצה ואם הם הראשונים שלא משלמים לא משנה מה הסיבה, 

מיסי מועצה הם צריכים לבד להרחיק את עצמם מהמליאה שיגמרו את הנושא הכספי או שישלמו ולא בכל 

יאה צריכים מיני הסדרים למיניהם, זה צריך להיות א', ב' של ניהול תיקון ואני חושב שכל חברי המל

  להסכים עם זה, לא יכול להיות שחבר מליאה, יש כללים במשרד הפנים שאם חבר מליאה לא משלם את 



  

המיסים, לא משלם את הכל הוא לא צריך להיות במליאה, וצריכים להיות כנים ואמיתיים ולעשות א ת זה   

לקבל באחת הישיבות הזה  זה מה שאני חושב. דבר שני יש לנו בדו"ח לגבי החברה הכלכלית, אם אפשר

שלנו גם סקירה על החברה הכלכלית לדעת מה קורה, על החברה הכלכלית שלא שמענו ממנה כבר מספר 

  שנים.

טוב אני מקבל את הערות ואני ארשום אותם בסדר גמור ואני שוב אומר אני מאוד מקווה שדו"ח על ניהול   ניב ויזל:

הכבוד לאוחיון זה לא פשוט וגם עם כל מה שקורה אנחנו , שבאמת נקבל את זה וכל 2016תקין של שנת 

  מצליחים לעמוד ומבחינת המחוז היינו הראשונים שהגשנו ואני מקווה שנמשיך ככה. 

  

  אישור פתיחת חשבון בנק בבתי ספר 5סעיף 

החקלאית שזה אנחנו רוצים לפתוח חשבונות לאשר לפתוח חשבונות למקומות החדשים, יש לנו את החווה   ניב ויזל:

חווה חדשה, בית ספר משלב בצור הדסה חדש, והתחלפה בשחר מנהלת אנחנו צריכים לאשר כפי שכתוב 

  לפתיחת חשבון.

  

  אישור שמות לרחובות במושב לוזית, רימון, אלה, אלון, אשל, ברוש, ארז, תאנה, 6סעיף 

  רבי יהושע אזולאי, שקד, זית, ערבה, אורן, רימון, דקל, צפצפה, חרוב

רוצים לאשר את שמות הרחובות בלוזית, תקראו פה רימון, אלה, אלון, אשל, ברוש, ארז, תאנה, רבי יהושע   ניב ויזל:

  אזולאי, שקד, זית, ערבה, אורן, רימון, דקל, צפצפה, חרוב, אני רוצה לאשר,

לנו רשימת  השמות בעברית דוד דרומלוביץ: במליאה הקודמת שאישרנו ... שמות של רחובות בשפה הערבית, סוכם שתעבירו 

  שנדע מה אישרנו.

ישובים טוב.  57 –אמרת שמעכשיו לא מאחורה. עכשיו הוא רוצה שיהיה תרגום לערבית לשמות בלוזית. ב   ניב ויזל:

  חברה ברשותכם בואו נעבור הלאה.

  

  (פיני תורן יצא החוצה)

  

  תורןי המועצה פינ לאישור שכר בכירים מנכ" – 7סעיף 

י רוצה לאשר את שכר המנכ"ל, שכר בכירים אחרי שאישרנו ואושר על ידי שר הפנים מנכ"ל המועצה אנ  ניב ויזל:

  . אני אתן לאדון הגזבר לעבור על התב"רים וברשותכם.85% –פיני תורן ב 

 אני רוצה לנושא הזה, קצת מנהל תקין לא יקרה שום דבר לאנשים, הכל תקין אני רוצה להגיד לך בוא לא  ישראל אלוני:

נתווכח מותר לי לדבר. פנו אליי מספר חברים וגם טענו שיש קצת לחץ על ראש המועצה שלנו ממלא מקום 

שכרגע בסך הכל זה תקופת ביניים, לתת שכר שנותנים שכר בכירים זה לא סתם מביאים למליאה, אם 

ף אחד אלא העובד רגיל במועצה לא סתם מביאים למליאה וקובעים את שכרו גם לא של הגזבר ולא של א

יש דירוג, דרגה הכל משרד הפנים אם לא יסבירו לי את זה, אם לא יש פה גזבר יסביר ויש פה גם ועד 

אמרה  העובדים, יש דרגה, דירוג, ותק ותפקיד ולפי זה קובעים את השכר שלו, באה המדינה ונתנה פריבילגי

יש תפקידים מסוימים שניתן לבחור או זה, או זה, ואם בוחרים בשכר מנכ"לים צריך להביא את זה 

למליאה, ואני חושב שבתקופה כזאת שהמועצה נמצאת ובתקופה שעד לבחירות ואחרי הבחירות שמה 

ת השכר שיהיה שיהיה, אבל במצב כזה שהמועצה נמצאת בה לא צריך להעלות שכר, לא לשנות, לתת לו א

שמגיע לו לפי חוקים, לפי הסכמי השכר שיש אותם במשרד הפנים, ולתקופת ביניים של ממלא מקום לא 

צריך להגדיל שכר לפי דעתי בנתונים שישנם. אני רוצה להגיד לכם שזה פעם ראשונה שפונים אליי מספר 

נוח לי לעמוד, לא נוח לי אנשים ואומרים לי אני מרשה לך לדבר בשמינו, תאמינו לי ותאמינו לי שזה לא 

לעמוד ולהגיד את מה שאני אומר, ואני אומר שזה מחובתנו כנציגי ציבור להגיד את זה ולהביא את זה גם 

בתקופה כזאת שהיא קשה, אני עם פיני ביחסים מצוינים ואני חושב שהוא מתאים לתפקיד וגם ברכתי 

אנשים היו עובדים אצלם לא הייתם ככה אותו, אבל אנחנו צריכים לשמור על מינון, אני בטוח שאם 

  מאשרים באוטומטי.

אני ברשותך יענה ונקווה שאחרי התשובה שנעבור הלאה ואני מבקש מחברי המליאה לסגור אחרי זה את   ניב ויזל:

  העניין. תראו קודם כל אתם צריכים להבין משהו פיני אושר כמנכ"ל אך ורק עד הבחירות אני חושב שצריך 



  

כי הבן אדם אחרי הבחירות לא יוכל להמשיך להיות עובד מועצה, אני רוצה שתבינו לא כל אחד להצדיע לו   

יקום מחר ויגיד אני מוכן להיות מנכ"ל. עכשיו מנכ"ל זה החלטה שלי בלבד, זה מינוי שלי, שלי כבקשה 

א מנכ"ל אישית שלי אליו כמינוי מנכ"ל לכן הוא מזכיר, והוא לא ממלא מקום מזכיר הוא לא כלום הו

אם  85%. הדירוג הנמוך ביותר למנכ"ל הוא 2018 –המועצה, הוא מנכ"ל המועצה עד שיבחר ראש מועצה ב 

היה פחות, המנכ"ל הקודם להזכירכם קיבל יותר, אנחנו חוסכים בזה, אני מאוד מבקש מכם שלא עשיתי 

שוב שצריך להגיד לו תודה, את זה בלי אישור השר, ובלי אישור משרד הפנים ובלי שעברנו את הכל, אני ח

  לברך אותו, לאשר את זה ואני מבקש מכם להרים יד מכולם ולא לדבר, להרים יד. 

  בפעם הקודמת שהבאת את זה לא סיפרת לנו שפיני עלול לשלם במשרה שלו עד הבחירות.  ירמי דוד:

  זה בקשה של פיני.  ניב ויזל:

  אחוז. 100אם הוא מסתכן למה לא לתת לו   ירמי דוד:

כי הוא ביקש. זה בקשה שלו אני שמחתי ואני חושב חברים זה לא יאה, זה לא יאה אני מבקש, אני, ישראל   ניב ויזל:

  אתה יודע עם כל הזה, תנו לי אנחנו צריכים להגיד להצביע בכיף ולהמשיך הלאה. מי בעד? 

  אחוז? 100מי בעד   ירמי דוד:

  אי אפשר לא יאשרו.  ניב ויזל:

  אני רוצה להוסיף ששון ברשותך שתי מילים, חברה אי אפשר יותר.חברים   בני לירז:

זה המינימום אי אפשר לתת יותר, אפשר  85%ששון בשכר בכירים זה הולך לפי החלטות משרד הפנים,   ניב ויזל:

יותר, זה המתחיל ועם השנים זה עולה הבנתם לכן תפסיקו תאמינו למה שאומרים פה, בואו נצביע, ונגיד 

  ם ידיים. תודה ונרי

אני רק משפט אחד רוצה להוסיף לישראל ולהגיד לך שיש פה חיסכון ואני אגיד לך פיני מפסיק לקבל   בני אלירז:

אם מה שעומד לנגד עינך הוא חיסכון אז תרים  WIN WIN  משכורת כראש אגף, כך שחסכת ויש לך פה 

  את היד ותהיה בעד.

  (מדברים ביחד)

  יעים בעד הסעיף הזה, כולם הצביעו ועם כל הכבוד יש נגד להרים את היד.חברים, אנחנו מצב  :   ניב ויזל

אני לא הצבעתי מהסיבה הפשוטה כי אני שם לו פה מכשול, לא תשים מכשול לעיור, אם אני מצביע שהוא   שאול נהרי:

יין אחוז אבל אם בבחירות לא ימשיך להיות עובד מועצה אני מפסיד גבר לענ 200, 100יקבל מצידי שיקבל 

  במועצה ואני לא מוכן להצביע.

אז אני אומר לכם פה זה לא החלטה שלנו, וזה לא הדיון. אז אני מבקש בזה סגרנו פיני בהצלחה. הצביעו   ניב ויזל:

  בעד ויאלה.

  (פיני תורן חזר)

  ני הגזבר.חברה אני רוצה לגלות לכם משהו זה לא משנה מה תגידו הוא בכלל לא שומע אז עזבו את זה. אדו  ניב ויזל:

  

  2017תב"רים לסגירה לשנת  – 8סעיף 

זה תב"רים לסגירה, רוב תב"רים  8טוב ערב טוב, נעשה את זה בקצרה יש לנו כמה נושאים נושא מספר   משה אוחיון:

ואנחנו רוצים לסגור  לסגירה הם תב"רים שהסתיימו סיימנו אותם, דיווחנו למשרד הפנים על סיום התב"ר

אותם במליאה. יש מספר תב"רים קטן שלא אושר ולא בוצע מסיבות מכל מיני סיבות, או שהחלפנו תב"ר 

  או שעשינו תב"ר אחר במקום.

  

  פתיחת תב"רים 9סעיף 

יש לנו פתיחת תב"רים חדשים רוב התב"רים החדשים שאנחנו פותחים זה מימון של משרדי  9בסעיף   משה אוחיון:

משהו חדש זה משרד המשפטים פתח  9.5לה שונים, משרד התחבורה, החינוך, הדתות, יש לנו בסעיף ממש

קול קורא מכספי עיזבונות על נזקי השריפה אנחנו מהר הגשנו והשתתפנו בקול קורא, משרד המשפטים 

בל את הכסף , אנחנו עדיין לא יודעים באיזה צורה אנחנו יכולים לק4,283,000שלח לנו מכתב שמאושר לנו 

הזה, אנחנו בשבועות הקרובים אנחנו הולכים להיפגש עם הרפרנט שמטפל בזה, הוא יבהיר לנו באיזה צורה 

אפשר לקבל את הכסף, האם במלואו, בחלקו. אנחנו קודם כל צריכים לפתוח תב"ר אחרי שניפגש עם 

ה ישובים ונעדכן אתכם הרפרנטים המתאימים אנחנו נדע כמה אפשר לנצל, כמה נקבל, למי נקבל, לאיז



עדכון של תב"ר במליאה הקודמות או שתי מליאות קודמות אישרנו  9.6במליאות הבאות. יש לנו בסעיף 

כדורסל זה נקרא סחב"ק, סחב"ק בדרך כלל זה כדורגל. הטוטו ₪,,  550,000מגרש כדורגל בתירוש לפי 

יאים את זה לעדכון. במאמר מוסגר אני אז אנחנו מב 600,000הקצה לנו יותר ממה שחשבנו הוא הקצה לנו 

רוצה לומר שיש לנו עם הטוטו ועם הפיס מספר ישיבות , הם עומדים לאשר לנו את כל התכנית שהובאה 

מקומות  500לפה במליאות הקודמות. זה אומר מגרשי כדורסל גדולים שהמועצה לא מקימה כאלה עם 

סחב"קים,  2עולה הרבה כסף, זה יהיה בצרעה, עוד ישיבה, מגרש כדורגל עם טריבונות וחדרי הלבשה שזה 

  עוד מגרש כדורסל. 

ששון ישיבת מליאה הבאה בצור הדסה שם כבר נסגור חשבונות. אתה לא אמור לדבר. הישיבת מליאה   ניב ויזל:

  הבאה אנחנו כנראה נראה מה זה צור הדסה.

  

  1720אישור היטל מיסים ותקציב ועד מקומי לישובים לשנת  – 10סעיף 

היו אמורים לבנות מגרש משחקים בגן הילדים ברמת רחל בפתיחת שנת הלימודים נכון לאתמול זה לא   דוד דרומלביץ: 

  נמצא שם מה קורה עם זה?

תבוא אחרי זה נבדוק את זה אני לא יודע לענות לך, לא יודע  57 –אתה עכשיו צריך תשובה? אני זוכר מ   ניב ויזל:

לענות לך בשלוף, אתה יודע איזה כמויות של גנים. עכשיו הוא ישאל אותי למה לא סיימתי את הגן בבית 

  נקופה מה אתה. יאלה נמשיך.

המס ועד מקומי. לגבי סעיף אנחנו באים לאשר תקציבים של ישובים כולל  10יש אישור, בסעיף  10בסעיף   משה אוחיון:

לפני הישיבה, לפני אמר לי אימאד חברנו שהוא מבקש נאשר את הכל חוץ מעין נקובא כי הוא רוצה עוד  10

  פעם לבדוק את המס ועד מקומי אז נביא את זה למליאה הבאה. 

  

  2015אישור דוחות חכספיים לישובים לשנת  12סעיף 

  הוחלט לאשר.  

  2016יים לישובים לשנת אישור דוחות כספ 13סעיף 

  זה הדברים עוד פעם דוחות כספיים של ישובים.  13 –ו  12סעיף   משה אוחיון:

  

  עדכוני תקציב 14סעיף 

שמעבירים ₪  2,000והלאה יש לנו עדכוני תקציב שוטפים זה כל מיני עדכונים אפילו ברמה של  14מסעיף   משה אוחיון:

ם שיש למועצה מובאים לאישור, ואם יש למישהו שאלות מסעיף לסעיף הבאנו אותם לפה, כל העדכוני

  .15אפשר אחרי הישיבה. וזהו איך שאתה אומר נעבור לסעיף 

טוב חברים אני רוצה להגיד לכם ככה קודם כל אני רוצה לפני שאנחנו סוגרים את הישיבה בנימה של ניב   ניב ויזל:

רוצה לתת לנציג המליאה של כפר אוריה  תסתכל אם יש שם חברי מליאה להגיד להם להיכנס לכולם. אני

  להגיד כמה מילים ולברך אותנו לחג, אז מוטי בקשה.

אחרי ששני ראשי ועדים שלנו דיברו הרבה אין לי מה להוסיף, אני מאחל לכולם שנה טובה ונמזוג לחיים   מוטי אליהו:

  ונרים לשנה  טובה.

  ולם.תודה רבה, אברהם ברשותך תראה שמוזגים יין כ  ניב ויזל:

אני אגיד את זה בערבית קודם, אני רוצה להגיד (ברכה בערבית) שנה טובה לכולם, שנת שיווין, שלום,   אייאס שבטיא:

ביטחון, אהבה, ליכוד לא של ביבי, ליכוד של המליאה אני חושב שזה, אני כל פעם מחדש מאוד מתלהב גם 

  שיש ואחר כך אנשים יוצאים כולם בטוב אז שתהיה שונה טובה לכולם. מהויכוחים

  עימאד יוסף אתם רוצים משהו בבקשה.  ניב ויזל:

שלום לכולם, אני רוצה קודם כל להודות לחברי המליאה על התקציב שעבר לעין רפה ועין נקובא האחרון,   יוסף ברהום:

ות לניב ויזל על כל הריצות שלו לבין מקורות תודה רבה לכם ממש זה עשה לנו הרבה. אני רוצה להוד

למינהל מים וביוב שהביא את ההסכמים הכי טובים איתנו, לבני שכל פעם אני מחייג אפילו בטעות הוא 

חוזר אליי כל הכבוד, עשית משהו בחינוך השנה בית ספר נסגר יפה ולפיני מברוק על התפקיד החדש תהיה 

  תעשה יפה תודה לכולם שנה טובה לכם ולעם ישראל.בריא, סמינרים עשית יפה גם את זה 

קודם כל אני רוצה להודות לתושבי כפר אוריה שהזמינו אותנו ממש תודה רבה, לממלא מקום ראש עוודאללה עימאד:

המועצה, סגן ראש המועצה, פיני תורן, משה אוחיון, מנהלי מחלקות, עובדים, חברי מליאה כל תושבי מטה 



טובה ומבורכת, הרבה הצלחה, אושר, עושר, בריאות. אני שמח שנגמרה שנה שעברה יהודה אני מאחל שנה 

היתה שנה קשה מאוד אני מקווה ששנה הבאה תהיה יותר מוצלחת והרבה עשייה לכל מטה יהודה. תודה 

  רבה.

  משה דוד נציג ועד העובדים בקשה.  ניב ויזל:

ם. טוב חברים ערב טוב, נציגי כפר אוריה למדתי היום על ערב טוב לא נציג ועד העובדים יו"ר ועד העובדי  משה דוד:

ישובי מטה יהודה יש לו היסטוריה עשירה,  57 –ההיסטוריה שלכם ואני חושב ואני בטוח שכל ישוב מ 

ומעניינת, ושתגיעו במליאה למושב נווה מיכאל אני חושב אנחנו גם כן נפרוש את היריעה. חברים אני לא 

ל עובד, אני לא פוליטי, אני עובד מועצה, אני נציג העובדים, אני יו"ר ועד העובדים, איש פוליטי, אני בסך הכ

  ותמיד, תמיד חישבתי החשבתי את נציגי המליאה כחלק אינטגראלי ממערך עובדי המועצה וככה אני 

  

מתייחס אליכם ואני רוצה את שיתוף הפעולה איתכם, אתם תשתתפו באירועים שלנו, תמיד אני מזמין 

יד אני אומר יש לי שיתוף פעולה מלא, מלא  ואמיתי ודו סטרי עם ממלא מקום ראש המועצה, עם בני, ותמ

עם פיני בהצלחה פיני. אני רוצה לאחל באמת לכל חברי המליאה ונציגי הישובים חג שמח שנה טובה לאחינו 

במדינת ישראל  המוסלמים גם כן הם אזרחי מדינת ישראל חג שמח, אתם דוגמא וחיקוי להרבה ישובים

  שיהיו כמוכם אז שנה טובה, חג שמח ושנתראה תמיד באירועים משמחים כל טוב לכם.

שנה טובה לכולם קודם כל תודה רבה על האכסניה, המקום יפה כייף להיכנס, כיף להיכנס פה למושב   יהושע: בובי

ולשמוע את הסיפור של המושב. אני רוצה להגיד גם תודה לדורית שדואגת לנו תמיד לכיבוד טעים וגם רגע 

ת לנו גם ליינות טובים דורית רגע, רגע עשו לך את זה קל"ב ליד הבית אנחנו יש לנו שעה לנסוע, ותמיד דואג

מהיקבים שלנו הטובים ביותר, אז על זה תודה. לגבי השנה אם תסתכלו על המילה שנה אז יש בה את 

השורש ש.נ.ה אם יש משהו שלא טוב שעשינו השנה אז לשנה הבאה צריך לשנות ולא רק להסתכל על 

הטובים צריך לשנן טוב טוב  הדברים הטובים, אבל אם יש דברים טובים אז יש גם שנה, אז את הדברים

  ולהמשיך אותם בשנה הבאה אז לכולם שתהיה שנה טובה.

  

שלהבת מרכוספלד:ובכל זאת לקחתי את המיקרופון, אני לא נמצאת בהרבה ישיבות מליאה, בממוצע אחת לשנה אני מגיעה 

עניין מעמד  הנה, אבל תמיד חורה לי דבר אחד אחוז הנשים כאן. אנחנו מתעסקים דפנה ואני ביחד בכל

האישה ואני אגיד שסיימנו, דנו בזה הרבה בחודש האישה, איפה אנחנו הנשים במטה יהודה, איפה היינו 

רוצים לראות את הנשים בהנהגות האישיות הן במגזר הערבי, הן במגזר היהודי והמספרים לא מרנינים 

כפר אוריה נכון יש ישובים אבל , גם בחברי מליאה, גם בחברות ועדים, גם יו"ר, בחלק בצובה, 15%, 10%

הם יוצאי דופן. אנחנו סיימנו גם שנה שעברה קורס עתודה פוליטית לנשים בתוך השלטון המקומי במטה 

יהודה, והבקשה שלי לכם גם כשליחי ציבור לבחירות הבאות לפנות מקום גם לנשים, אני חושבת שנשים 

כלניות, עורכות דין, נשות חינוך והוראה לא חסר, מביאות המון, יש לכם בישובים נשים שהן מהנדסות, כל

לא חסר, פנו את מקומכם, אני לא מדברת עליכם באופן אישי, אני מדברת על כל מערך ההנהגה פה אז 

  תודה.

  

חברים שלום לכולם, ערב טוב לכולם א' אני רוצה להוקיר תודה למליאת המועצה על האמון שאתם נותנים   פיני תורן:

מאמץ, אני רוצה להודות גם להנהלה שגם שם עבר המינוי  100%ומאמין שאני אחזיר לכם  בי, אני מקווה

שלי. אני רוצה להודות על האמון לניב, לבני שהיה יו"ר ועדת קישורים ועשה לי שם תרגיל מנהיגות אבל 

י את בסוף עברנו בשלום. תראו האתגרים של מנכ"ל מועצה, מזכיר מועצה הם גדולים ובחברת קודש לקחת

התפקיד ואני מקווה לא לאכזב. אני רוצה לנצל את ההזדמנות גם להגיד ברשותך בני תודה רבה לשלהבת 

על הקיץ, שכחנו היה קץ מדהים של אלפי ילדים ובני נוער במחנות, במפעלים, בתנועות נוער, בשנות שירות 

לכם ולבני משפחותיכם שיהיה מגיע להם מחיאות כפיים חברה על קיץ מדהים, לא מובן מאליו. זהו ולאחל 

לכם חג שמח, חג יפה, חג מאושר, לכם לבני משפחותיכם לילדים, לנכדים, ואני מקווה שגם לי יהיה איזה 

  נכד שנה הבאה תודה.

אני רוצה לסיים פה לקראת הסיום במשהו שהוא קצת לירי, אבל הוא נכון לגבי כל אחד מאיתנו ואם רק   רן כוחן:

ר עוד כמה דקות, עוד בדקה הקרובה אז אנחנו נרגיש יותר טוב לקראת השנה נעשה את מה שאני אומ

  שנה והוא רלבנטי כאילו שהוא נכתב היום. השיר נקרא אמץ,  150שנה,  150החדשה. זה שיר שנכתב לפני 



  

"אם תחשוב כי תיפול כבר נפלת, אם תאיים בלי היסוס כבר ניצלת, אם תרצה לנצח אך תאמר לא אוכל 

כי בחרת בקל שבקל, אם תחשוב כי תאבד אין תאבד בוודאי כי כל איש בעולם התוסס והחי  אין ברור

שרוצה להגיע לתרועת ניצחון לא יגיע אליה בלי תרועת הרצון, וחוק עולמים של ממשל ומושל הוא פשוט 

כי תוכל  הוא החוק ואיתם מברזל. תן ליבך לגדולות פועלך זה יגדל, תן ליבך לקטנות פועלך זה ידל, החלט

ואז רצונך העז מושל ועליך יגן חוק איתן מברזל, מלחמות החיים לא תמיד מבקשות את האיש החזק או 

  . תודה רבה ושנה טובה.כתפיו הנוקשות אך תמיד, תמיד, תמיד ינצח בכל רק אותו האדם החושב כי יכול"

הים בכל השיר הזה זה שידעת אותו רגע את הכוסית לחיים ירים ממלא מקום ראש המועצה רן מה שמד  בני אלירז:

בעל פה. אז אומרים שבאמת תכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה, אנחנו נמצאים בהרכב של חצי 

כנסת חברים, הרכב המליאה הוא חצי כנסת אבל מה שיפה ומיוחד במליאת מטה יהודה זה שלפחות שמעל 

ואין פה אופוזיציה, אז מה שאני רוצה שאנחנו אחוז זה קואליציה, כמעט  100אחוז או כמעט נושק ל  90

  כנציגי מליאה משרתים למעשה ארגון גג מאוד, מאוד גדול שנקרא מטה יהודה על כל תושביו, ויש ארגון 

  

נוסף שנקרא מועצה אזורית מטה יהודה ששני הארגונים הללו היו כאן לפנינו, יהיו אחרינו, והם יותר 

, אנחנו כולנו פה אגב במשמרת הזאת היא שלנו, נעשה את כל מה שאפשר כדי חשובים מכל אחד מאיתנו

שנעביר משמרת הבאה הרבה יותר טובה, הרבה יותר איכותית עם הרבה יותר נשמה. אני רוצה באמת 

באופן אישי לברך ולהגיד תודה לכולם על שיתופי הפעולה ואני באמת נוכח ושוחחתי עם רבים מכם 

ת נותנים הרבה כוח והרבה באמת גאווה על שיש באמת מליאת מועצה כזאת ושיתופי הפעולה באמ

איכותית, אז להגיד באמת שנה טובה, שנה של בריאות, של אהבה, של עושר של פרנסה של הצלחה, של 

ראיית האחר, של חיבוק החבר שנמצא לידינו, של לתת כתף ולתת סיוע כדי באמת לצעוד קדימה. ודבר 

מת באופן אישי אני מניח שרבים אחרים גם יצטרפו אליי אני רוצה לאחל שנה טובה אחרון אני מבקש בא

ומיוחדת במיוחד למשה דדון ראש המועצה שמחר ישיא את בנו בכורו, ואני מקווה שתהיה לו שנה של 

עושר, שנה מתוקה שבעזרת השם יתמודד כמו שהוא יודע ויצליח להוכיח את חפותו, ואני חושב שאנחנו 

  מסור את זה בשם כל המליאה.רוצים ל

טוב חברים אז לפני שניפרד אני אגיד רק את הדבר הבא. קודם כל אני מאחל לנו שנדע לעמוד באתגרים   ניב ויזל:

המדהימים, הגדולים שיש לנו בשנה הבאה ובשנים הבאות. אני מאחל לנו שנדע לצלוח את המחלוקות בתוך 

ם, שנהייה יותר סבלניים, שנקדם את הנשים כמו ששלהבת הועדים, בין המועצה לישובים, בין אדם לאד

אמרה, שנעזור אחד לשני ושנהייה ביחד במאבקים לשמור על מטה יהודה כמועצה ירוקה, מועצה שלנו, 

מועצה שיודעת שהיא לא עיר, שיודעת לשמור על השדות שלה, על הירוק שבה, שתדע לשמור על כולנו, 

ה להודות לכם על כל השנה האחרונה, על כל המליאות, על כל התמיכה שיהיה לנו הרבה בריאות. אני רוצ

שאתם באופן אישי תומכים גם בי אישית וגם במועצה, לאחל למשה באמת נפתלי ברשותך שיהיה לו מזל 

טוב מחר הוא מחתן את בנו, אני רוצה לאחל לכל אחד ואחד מאיתנו שנמשיך לשמור על עצמנו ועל 

יאה, בשם המועצה, בשמי אני מבקש להרים לחיים ולשנה הבאה, שנה טובה משפחתנו. אז בשם כל המל

כולם.  חברים תודה לדורית כל הכבוד על כל מה שעשית, תודה לכפר אוריה, תודה לכל מי שעזר על 

  האירוח, תודה. 

  

  שנה טובה.    
  
  

  
   19:00הישיבה ננעלה בשעה     

  
  

___________            ___________  
  ניב ויזל            פיני תורן

  ראש המועצהמ"מ             מנכ"ל המועצה


