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 09/18מן המניין  פרוטוקול ישיבה

 

, תשע"ט  כסלוב י"חשהתקיימה ביום שני, פרוטוקול ישיבת מועצת בנימינה גבעת עדה מן המניין, 

 בבית הספר בראשית. ,2018  בנובמבר 26

 

 ראש המועצה. -איתי ויסברג משתתפים:

 

ג'קלין בן עמי  מזרחי,אפרת בראל, אלינור תבור,  אביטל ברגב,מנחם  חברי המועצה:

, ישבתאשניר שחר איתן,  ,קרן מאיר טרם,שלום  רגב,, אביב אריקסון

 .חיאשיאהרון 

 

 מוטי קירמאיר נעדרו:

 

 מנכ"לית המועצה -גרמן -ניצן מחנאי צוות מקצועי:

 טייועץ משפ -בן לויאסף ד "עו

  

המועצה חברי 

 :היוצאים

סתוית הדר אבידר, אפרת מזרחי, זיו רכלבסקי, עופר לאואר, רותי לפידות, 

ם , אביריוסי רן, ניבה בגין בן ארידקה, שלומי סלמה, רועי גורדון, עופר צ

 .שהרבני

  

 המועצה, בני משפחות הנבחרים  ם ודרג ניהולי שלעובדירבנים,  :הלבקאורחים 

 ותושבים.

 

 

 על סדר היום:

 

 פרידה מחברי המועצה המסיימים את תפקידם וחלוקת שי. .1

 מנהלת הבחירות הגברת הדר קרמון.מטעם  ניצן גרמן הקראת תוצאות הבחירות על ידי .2

 .דבר ראש המועצה הנבחר מר איתי ויסברג .3

 .הצהרת אמונים של חברי המועצה .4

 ברכות למועצה הנכנסת. .5

 .דבר נציגי הסיעות הנכנסות .6

 בברכה,

 איתי ויסברג                                                                                                                                      

 ראש המועצה
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 עמית כהן )מנחה(:

 

 ערב טוב. 

 70-, בשנת ה2018בנובמבר  26-היום יום שני, י"ח בכסלו תשע"ט ה

לעצמאות מדינת ישראל, מתכנסת המועצה הנבחרת לישיבתה הראשונה.  

 הישיבה מתקיימת בבית הספר "בראשית" על שם פינקי זוארץ ז"ל.

ה הראשונה שנים, היה פינקי ראש המועצה הנכנס, וישיבת המועצ 5לפני 

תיכון אורט השומרון. רוחו של פינקי, כמו  –התכנסה גם אז במוסד חינוכי 

גם מעשיו, שורה בחינוך, ורואה בחינוך את המשימה העיקרית והחשובה 

שלנו. הערכים שמסמל המקום בו אנו נמצאים, של אהבת אדם, קירוב 

פינקי  לבבות, מתינות ובחירה בדיאלוג כדרך חיים, מייצגים את מי שהיה

כאדם, כמפקד וכמנהיג. אני מאחל לכולנו שהנהגת המושבות הנכנסת, 

נציגי הציבור הנבחרים של בנימינה וגבעת עדה, תצעידו את המועצה  -אתם 

 ברוח ערכים אלו.

אני מתכבד ושמח להזמין לשולחן המליאה את ראש המועצה הנבחר ואת 

חברי המועצה הנבחרים. אליהם אני מזמין להצטרף את חברי המועצה, 

אסף בן מנכ"לית המועצה הגברת ניצן גרמן, היועץ המשפטי למועצה, עו"ד 

 . לוי

 חבר המועצה לדברי פרידה מחברי המועצה היוצאת אני מתכבד להזמין את

 חם ברגב.מנ

לחברי המועצה היוצאת, מלוא הערכתנו על פועלכם במועצה היוצאת במשך  מנחם ברגב:

זוהי תרומה אמתית בזמן ובמאמץ לקהילה.  שנים, כל אחד ע"פ דרכו. 5

מלוא  .טראומה של אובדן פינקיעם הבמסגרת הקדנציה נאלצתם להתמודד 

ם כניסתו לתפקיד ערכתנו על הדרך ההתמודדות ועל הסיוע שנתתם לאיתי ע

 כל אחד בדרכו. באותם ימים. נשמח להמשך תרומתכם לקהילה

השנה החליט ראש המועצה להעניק לכל חבר מועצה יוצא עץ שיינטע על  עמית כהן:

שמו בחג ט"ו בשבט. חברי המועצה מתכבדים להגיע לקבל את תעודה 

עמותת הנטיעה על שמם. בנוסף, יקבל כל חבר מועצה נרות חנוכה תרומה ל

 גדולים מהחיים. 

ית הדר אבידר, אפרת מזרחי, והענקת השי לחברי המועצה היוצאים: סתו 

אר, רותי לפידות, עופר צדקה, שלומי סלמה, רועי וזיו רכלבסקי, עופר לאו

 גורדון, יוסי רן, ניבה בגין בן ארי, אבירם שהרבני. 

גרמן להכריז -מחנאיניצן לית המועצה הגברת "מנכאני מתכבד להזמין את  עמית כהן:

 על תוצאות הבחירות. 

גבעת  -הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית בנימינה  גרמן:-מחנאיניצן 

 עדה.

וחוק הרשויות  1965 –לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה 

. לפי 1975 -המקומיות )בחירות ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה

, וסעיף 1965 –)א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה 71סעיף 

( לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, 1)ב()7

, נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות 1975התשל"ה 
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 30עדה שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט )-המקומית בנימינה גבעת

 (:2018באוקטובר 

מות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו לכל ש (1)

 אחד מהם במספרים ובאחוזים כמפורט להלן:

 טור א'

 שם המועמד

 טור ב'

הקולות הכשרים 

 במספרים

 טור ג'

הקולות הכשרים 

 באחוזים

 10.54 714 ארן ברוך

 48.41 3,278 ויסברג איתי

 41.05 2,780 קירמאיר מרדכי

 

הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית המספר הכולל של  (2)

 7,043הוא 

 6,772המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא  (3)

 271המספר הכולל של הקולות שנמצאו שנמצאו פסולים הוא  (4)

 שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא ויסברג איתי. (5)

גבעת  –הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית בנימינה 

 עדה

 1965 –לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה 

 1965 –)א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה 71לפי סעיף 

החוק(, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות  -)להלן

 30גבעת עדה שנערכו ביום כ"א בחשון התשע"ט ) –המקומית בנימינה 

 (:2018באוקטובר 

אותיותיהן וכינוייהן של רשימות המועמדים שאושרו, מספר  (1)

הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים ומספר 

המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים הם כמפורט 

 להלן:

 טור א'

אותיות 

 הרשימה

 טוב ב'

 כינוי הרשימה

 טור ג'

מספר 

הקולות 

 הכשרים

 טור ד'

מספר 

 המנדטים

גבעת עדה  א

 אחת

1,395 3 

 3 1,353צביון כפרי  זך
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בראשות מוטי 

 קירמאיר

הבית היהודי  טב

ברשות אהרון 

 שיחי

531 1 

 –ירוק לכולנו  יר

ברשות ברוך 

אורן לראשות 

בנימינה 

בשביל 

 המושבות

312 0 

פז בראשות  פז

 איתי ויסברג

1,891 4 

 0 175 כל המושבות קן

 2 1,260 תלם תל

 

 

הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית המספר  (2)

 7,043הוא 

 6,917המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא  (3)

 126המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא  (4)

שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט  (5)

 להלן:

 טור א'

 אותיות הרשימה

 טור ב'

 מזרחי אפרת חיה .1 א

 בן עמי ג'קלין .2

 רגב אבי .3

 קירמאיר מרדכי .1 זך

 טרם שלום .2

 מאיר קרן .3

 שיחי אהרון .1 טב

 ויסברג איתי .1 פז
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 ברגב מנחם .2

 תבור אביטל .3

 בראל אלינור .4

 איתן שחר .1 תל

 שבתאי שניר .2

 

 (2018בנובמבר  12ד' בכסלו התשע"ט )

 אני מתכבד להזמין את ראש המועצה מר איתי ויסברג לשאת דבריו. עמית כהן:

 נכבדי, ויסברג: איתי

אני שמח לעמוד מולכם ביום החגיגי הזה לישובים גבעת עדה ובנימינה 

אני עולה עבורכם למשמרת  -למי שבחר בי אני אומר תודה .כראש מועצה

 נוספת. למי שלא בחר בי אני מבטיח לנסות לשנות את דעתכם.

 את כל שהבטחתי אני מתכוון לקיים ואת מה שרציתי ולא יכולתי להבטיח

 אני מתכוון לנסות להשיג עבורכם.

כנית בינוי לגבעת חן ויוספטל, אימוץ תהיעדים לפנינו ברורים: מימוש פינוי 

מתאר מתאימה לישובים, הקמת מטה צעירים, דחיפת החינוך לגבהים 

חדשים, חיזוק אמון הציבור במוסדות המועצה, פיתוח חיי קהילה, השגת 

שקופה והגיונית, חמלה לזולת,  רווחה כלכלית לשנים קדימה, התנהלות

 כל היעדים הללו ברי השגה. .סובלנות ואחדות בין כולנו

אין לי ריב עם איש אלא רק רצון לשרת את הקהילה ולהוליך אותה בשביל 

 הנכון, וכמו שהבטחתי, השביל הזה יהיה ישר.

ביום החגיגי הזה אינני יכול שלא להזכיר את אהובי פינקי זוארץ, שקסם 

אישיותו וליבו הרחב החזירו אותי לעשיה הפוליטית במתנ"ס לפני 

כשנתיים, והטרגדיה האישית שלו שמה אותי במרכז העשייה הציבורית 

, הייתי מוותר על המעמד הזה עבורו אתנולפני שנה וחצי. הלוואי והיה כאן 

, מקשיב לנאום הקדנציה השנייה שלו ומחייך לו ישר לפרצוף וישר בשמחה

 לתוך החיוך הכובש שלו.

בחמש השנים הקרובות הוא להחליט את  מאתנוחברי למועצה, כל שנדרש 

ההחלטות הנכונות ביותר ולהוביל את הקהילה באחריות ומסירות. זה יכול 

ת שכל אחד מכם להיות תפקיד חייכם, אולי אפילו יותר מהקריירה הפרטי

אם תזכרו תמיד את מי אתם מייצגים יקל עליכם  .ניהל או מנהל כעת

 להחליט החלטות נכונות.

ההזמנה ששגרתי לכולם להשתתף בהנהלת הישוב הייתה כנה. אני שמח 

לים בימים אלו לכדי הנהלת ישהמגעים הקואליציוניים בהם התחלנו מבש

 מועצה יציבה, מאוזנת ואחראית.

את כל חברי המועצה, ללא יוצא מן הכלל, להשתתף בדיוני אני מזמין 
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 , כולכם ראויים, כולכם מוזמנים.13/12/2018שיחלו ב  2019התקציב לשנת 

נולדה לה מועצה חדשה במושבות הברון, בואו נברך אותה בחכמה מעשית, 

ברגישות תהומית, באומץ להחליט וביכולת לבצע ובעיקר בהצלחה בתפקיד 

  חייה.

אני מתכבד להזמין את מנכ"לית המועצה הגברת ניצן גרמן לנהל את טקס  כהן: עמית 

 הצהרת האמונים של חברי המועצה. 

ערב טוב ובשעה טובה לכל הנבחרים. אבקש מכל אחד מנבחרי הציבור  גרמן:י מחנאניצן 

לקרוא בתורו את הצהרת האמונים בנוסח שמופיע לפניכם: "אני מתחייב 

 לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה" 

 הצהירו לפי סדר:

מונה את שליחותי לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא בא ת"אני מתחייב אביטל תבור:

 במועצה"

"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי  מנחם ברגב:

 במועצה"

לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי  ת"אני מתחייב אלינור בראל:

 במועצה"

לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי  ת"אני מתחייב אפרת מזרחי:

 במועצה"

קלין בן עמי ג'

 אריקסון:

לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי  ת"אני מתחייב

 במועצה"

"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי  אביב רגב:

 במועצה"

מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי "אני  שניר שבתאי:

 במועצה"

"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי  שחר איתן:

 במועצה"

לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי  ת"אני מתחייב קרן מאיר:

 במועצה"

אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי  "אני מתחייב לשמור שלום טרם:

 במועצה"

"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי  אהרון שיחי:

 במועצה"

"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי  איתי ויסברג:

 במועצה"

 אהוד בנאי כתב: עמית כהן:

 מתחיל כאן, "השביל הזה

 בין סניף בנק למעיין,

 לא ברור, לא תמיד מסומן.
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 לך עליו, עלה עליו עכשיו!

 מלאכי ציפורים מעליך, מלווים את צעדיך"

 נאחל שהשביל הזה ייקח את המושבות שלנו קדימה, כולנו יחד! 

אני מתכבד להזמין את ממלא מקום ראש המועצה, מר עופר צדקה, לשאת  עמית כהן: 

 למועצה הנכנסת.דברים 

מתוך אחד עשר חברי מועצה, תשעה  –חמש שנים אחורה, את השולחן הזה  :עופר צדקה

פוליטי. עיניכם הרואות, מה  -מביננו היינו חדשים ללא עבר מוניציפאלי

מתוך שלושה עשר חברי המועצה הנבחרים, אחד עשר  –שהיה הוא שהווה 

 חדשים, האם זה מקרי? וודאי שלא.

זה משהו מרענן, מלבב, מזרים אנרגיות חדשות ותמימות כי מותר נכון, יש ב

עצמם. אבל ניצבת  םולו בעיניה –להניח, שהכוונות של כולם טובות 

ומתבקשת לה השאלה: מה קורה בחמש שנות קדנציה שמשירות מעליהן 

בזה אחר זו, את רובם ככולם של המועצה? מה יש בו בשרות הציבורי, 

 ת המקל למישהו אחר, כל כך מהר.שגורם לאנשים למסור א

ובכן, חברי מועצה יקירים קודם כל, המונח "חבר" שהוצמד למועצה, כמו 

כי לצערי הרב, לא נרקמות חברויות  מדויקה"חבר" שהצמד לכנסת, אינו 

חדשות במהלך הקדנציה בין ניצים כי המפריד ושוב לצערי, גובר על 

שהוא מוכן לשלם בעבור המחבר. בנוסף, יש מחיר שאדם מגדיר לעצמו 

התפקיד והמחיר הזה מתבטא בהיעדרות מהבית, מהמשפחה, פחות עבודה, 

פחות חברים ולפעמים המחיר יקר, אבל, אל מול זה אני שמח לספר לכם, 

 באיים קטנים של עשייה. –יש יצירה וחדווה ואהבה 

 וכן, יש רק עשייה ותחושת שליחות יכולות לפצות על החסר הזה ועל המחיר

והיות שכך, אני קורא לכל חברי המועצה הנבחרים: הצטרפו לעשייה. יש 

הצטרפו אליו, הבחירות נגמרו, יש עובד מועצה אחד  –ראש מועצה אחד 

 –יו ללא תנאי. תבקשו הצטרפו אל –הוא ראש המועצה  –מקרב הנבחרים 

אין שום גלוריפיקציה באופוזיציה במועצה, אין בה תקבלו.  –לא לעצמכם 

ם. תשאלו את אלה שישבו באופוזיציה חמש שנות ואפילו יותר. פשוט: כלו

היא ניצבת מול עובדות מוגמרות  –המבנה הארגוני מייתר את האופוזיציה 

 שנקבעו בהנהלה שיש לה רוב. איש אופוזיציה הוא אבן שאין לה הופכין.

אתם יכולים וצריכים להצטרף לאיתי, גם אם יש עכבות מסביב, זה להיות 

לת לפרוטוקול או בהעלאת חנבחר ציבור ולכלות חמש שנים בדיבור חסר תו

של "אנחנו והם" שלא באמת  –פוסטים מגדפים, מרחיקים, מבדילים 

 מזיזים כלום, למעט יצרית אווירה לא נעימה.

אבל הם לא עושים   -מילים יכולות לפגוע, פוסטים ותמונות יכולים לבאס 

העושים, יש את המתאוננים ויש את כלום, יש את המדברים ויש את 

הנושאים באחריות. אין שום אחריות בלעמוד בשער העיר ולהציג את 

השלילי, אתם פה כי מישהו, אולי אפילו אתם עצמכם, מאמין בכם, אל 

תאכזבו אותו וכשתחליטו לעשות זאת, אל תתנו לביריוני מקלדת להסיט 
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ם מרימים את ראשם אתכם מדרך הישר. יש משפט חשוב שאומר: "הפחדני

רק כשהם מוגנים" מתחבאים משועממים אי שם במשרדיהם בתל אביב, 

 נטולי אחריות, רוויי בורות.

מהמתודה שמקשה  חברים, התחלופה הגבוהה של חברי המועצה נובעת גם

גמול הערכי, לשעות רבות עשייה, אבל עשייה היא על הקרדיט, על הת

ה ובסיפוק את הקדנציה הבאה ם להעביר בנחת בהנאהסיכוי היחיד שלכ

ומי ייתן ותשבו פה ותשמרו על הרצף, גם בעוד חמש שנים, כהוכחה לכך 

 שאפשר להגדיל את המשותף על פני המפריד.

במהלך הקדנציה האחרונה, מצאתי את עצמי ממלא את התפקיד ראש 

המועצה, באחד הרגעים הקשים בחיי מותו של פינקי, אהוב ליבי, הוא משך 

אבל לחבר כמו פינקי אי  –ואני לא רציתי  –מה אל תוך המועצה אותי פני

ורבנו והתווכחנו  –. אחת המריבות האחרונות שלנו אפשר היה להגיד לא

הייתה כשהודעתי לו שאני מתכוון לפרוש ולא  –כמו כל זוג בריא  –המון 

 פרגןכמו שפינקי ידע,  –להמשיך איתו בבחירות הבאות, הוא כעס ורטן ונזף 

וסיכם בדרכו שלו: "תפסיק  מה שעשינו יחד, על העבודה המשותפתעל 

 לבלבל את המוח, אם אני ארוץ למועצה, אתה תהיה שם, גם בלי לרצות".

אז זהו, שלום לך מועצה, שלום לך פינקי, תם פרק ואני נשאר עם המשפט 

שפינקי אהב לצטט, שתלוי במשרד שלי ומקבל את  של מרקוס אורליוס 

 ם: "טוב לב הוא בלתי מנוצח".פניי מידי יו

 אני מתכבד להזמין את נציגי הסיעות הנכנסות. עמית כהן:

)נציגת  אביטל תבור

 :סיעת "פז"(

, 27%ממסיימי י"ב בבנימינה גבעת עדה בוחרים ללכת לשנת שירות,  27%

בוחרים לתרום שנה מחייהם בעבור עשייה חברתית במדינת  18בני ובנות 

מדהים בעיני, כי מעבר לזה שהוא מייצג קהילה ישראל. הנתון הזה 

 איכותית וערכית הוא שם רף מאוד גבוה לעשייה ולאחריות שלנו.

אנחנו נמצאים כאן היום כנבחרי ציבור, חברי מועצת בנימינה גבעת עדה, 

על הרצונות  –כל אחד מאיתנו מייצג את התושבים, את כל התושבים 

החלומות שלהם. אני מאמינה שלהם, הצרכים שלהם, היכולות שלהם ו

שהאחריות שלנו היא לקחת את כל החלקים השונים והמגוונים וליצור 

 מהם את השלם.

נמצאים כאן היום אנשים שבחרו לקחת חלק בעשייה משמעותית וחשובה 

על מנת לקדם את בנימינה גבעת עדה שכולנו כל כך אוהבים, אנשים שבחרו 

ביכולות שלהם לרתום  ל בעיקרלהיות חלק בהובלה, בקבלת החלטות אב

את התושבים לעשייה משותפת, אנשים שיודעים לשים במרכז את החזון 

 לשותפות קהילתית ויצירה.

את האתמול  מאחור אחרי מערכת בחירות לא פשוטה תפקידנו לשים

 ולהפשיל שרוולים לקראת המחר.

 בשם סיעת פז מאחלת לכולנו שנדע להביא את הלב והנשמה לתוך העבודה

 המשותפת.
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 אפרת מזרחי

)נציגת סיעת "גבעת 

 :עדה אחת"(

הבחירה בבית ספר בראשית לישיבה ראשונה של מליאת המועצה היא יפה 

וסמלית בעיניי. אנחנו אכן בראשיתו של מסע שכל כולו שירות לציבור וגם 

אנחנו, בדומה לצוות בראשית ותלמידיו מגיעים מדעות שונות ומגישות 

גינו ירבו אם נצליח לפעול יחד לטובת מושבותינו. שונות לחיים, היש

שליחותנו זו היא מהמאתגרות שיש, ניהול יישוב הוא משימה שמנעד 

הנושאים והתחומים בה מגוון וגדול. חשוב שנראה את התמונה הרחבה, 

כשלנגד עינינו עומדים התושבות והתושבים על מורכבות הצרכים הכלליים 

 והפרטיים של כל אחת וחד.

חשוב שנהיה קשובים להם, גם בליבנו, ושיום יום נזכיר לעצמנו כי הציבור 

 סדר הדברים.הוא אדוננו ואנו משרתיו, זהו 

השאיפה  –קבלת ההחלטות סביב השולחן הזה אינה תמיד קלה מחד 

 הרצון לשמור על איתנות כלכלית. –להענקת שירותים מיטביים, מאידך 

בין הדברים, אך מתפקידנו למצוא את המציאות, מכתיבה לעיתים סתירה 

נקודת החיבור, את האיזון, להעניק שירותים מעולים, במקצועיות, ביעילות 

ובחסכנות. על כולנו מוטלת המשימה להתוות את הדרך ולצעוד בה 

 בנחישות בניית תכניות עבודה מסודרות ותוך שיפור תהליכים מתמיד.

ודד כשצריך ולבקר אם נדרש. על כולנו לשאול שאלות, לדרוש תשובות, לע

סביב השולחן המכובד הזה יש לנו את כל הכישורים הנדרשים, בגיבוי ההון 

האנושי שאנחנו מייצגים, כולנו כאן בחמש השנים הקרובות למשימה אחת 

קידום איכות החיים שלנו במושבות שאנחנו כל כך אוהבים גבעת עדה  –

 , נאמנים לעצמנו ולבוחרינו.ובנימינה. יחד נבצע את שליחותנו זו נאמנה

, אני 19בחרתי לסיים את דבריי בציטוט מתוך ספר משלי פרק כז' פסוק 

מקווה שמילותיו יאירו וייטיבו את דרכנו: "כמים הפנים לפנים כן לב 

 האדם לאדם".

בהצלחה איתי, בהצלחה לעובדי המועצה, בהצלחה לחברי המועצה 

 –יי במליאת המועצה הנוכחית היוצאים ובהצלחה גדולה לחברותיי ולחבר

יחד נעשה ונצליח. לחיי עתידן של בנימינה וגבעת עדה והמון, המון תודה 

 נעשה הכל כדי להיות זכאים לו. –לתושבים על האמון שלכם בנו 

)נציג  שלום טרם

ציביון סיעת "

 :"(כפרי

איתי ויסברג ראש המועצה, חברי המועצה, רבנים, אנשי גבעת עדה לא 

גיע להיות חבר מועצה, והנה זה בא, ויש לי הכבוד אגילי אני חשבתי שב

ששני תלמידים שלי פה הם חברי מועצה יחד איתי, לא כל אחד זוכה לכך. 

 זה גאווה וכיף. –אפרת מזרחי ואביב רגב היו תלמידים שלי 

ך את חברי המועצה שעוזבים אנחנו בטח נרגיש מה זה עבודה אני רוצה לבר

 לברך את כל החברים שנכנסו. ציבורית, אני רוצה

אני לקחתי משפט מפרשת יתרו, אני חולק על דברים שנאמרו ע"י עופר, אוי 

ואבוי לדמוקרטיה שאין אופוזיציה, ואין פיקוח "אלו ואלו דברי ה' חיים" 

יש מחלוקות, יש וויכוחים, אנחנו נהיה סתם גוף שיושב ומרים ידיים ולא 

 ת לעניין ומכבדים.אומר דעתו, ויכוחים צריכים להיו



 09/18המניין מן  רוטוקול ישיבת מועצהפ                                                                                               
 26.11.2018 מיום                                                                                                                                                                                                         

פרוטוקול חתום מקורי נמצא במשרדי המועצה המקומית . פרוטוקול זה טרם אושר סופית והוא כפוף לאישור מליאת המועצה בישיבתה הבאה: 
 וקול כפי שיאושר על ידי המועצה הוא הנוסח הקבוע.יובהר כי נוסח הפרוט

 

- 10 - 

 

  בזאת ננעלת ישיבת המליאה,

                                                                                              

 ניצן גרמן                                                                                                       איתי ויסברג   

 ראש המועצה                                                                         מנכ"לית המועצה                     

יתרו אומר למשה לבחון אנשים  "ואתה תחזה את כל העם אנשי חיל, יראה 

 ה', אנשי אמת ושונאי בצע", מקווה שתכונות אלה ידבקו בנו.

שנים  5יש לנו אנשי אמת, שונאי בצע ואנשי חייל, אני רוצה לאחל לכולנו, 

מוטי, בהצלחה של עשייה וויכוח מתוך כבוד אחד לשני. אני מברך בשם 

 לכולנו, הצלחה שלנו הינה הצלחה של כל המושבות.

)נציג  איתן שחר

 :סיעת "תלם"(

תלם שיושבים כאן איתי בקהל, נרגשים להיות פה, בתור  לסיעתהחברים 

 סיעהנציגי הציבור, גאים מאוד בתוצאה ובעיקר על הדרך שבה עברנו בתור 

 מפברואר בערך ועד היום, מחכים בקוצר רוח לעשייה הפעם כנציגי ציבור. –

אנחנו מאוד נרגשים כי בסך הכל הצביע לנו ציבור גדול ורחב ואיכותי, 

ציבור שרוצה לשתף ולהשתתף בעשייה ציבורית, אני מקווה שנוכל לרתום 

את הציבור הזה לעשייה במושבות, החוכמה שנמצאת אצל אותם אנשים 

 בנו.שסבי

 שיהיה לכולנו המון הצלחה.

)נציג  חי אהרוןאשי

סיעת "הבית 

 : היהודי"(

קדנציות במועצה המקומית, כשאמרו  לי שצריך להכין כמה מילים  4הייתי 

 נאמר לי משהו קצר.

 ערב טוב לכולם, חברי המועצה היוצאת והנכנסת, ראש המועצה.

מינה גבעת עדה, קיבלנו על עצמנו להיות שליחים נאמנים במושבות בני

 בקדנציה הזאת רצינו להתייחס למספר נושאים כגון:

 'תשתיות, כבישים וכו 

  2000מתקנים שיתאימו לשנות  –גני שעשועים 

  בני הנוער ופעילויות אחר הצהריים, נפעל בתחום החינוך וניתן

 מענה לאותו נוער ודור העתיד

 גימלאים 

 ניזום מפגשים קהילתיים 

 ונצליח.זרת השם ביחד נעשה עוב

 אני מתכבד להזמין את הרב חלמיש לשאת דברים. עמית כהן:

אהרון, ניסה להיות  –ערב טוב לכל הנבחרים, נדמה לי שהבית היהודי  הרב חלמיש:

המקצר ביותר בכל הנאומים ולכן אני רוצה להתחרות איתו ורוצה לאחל 

 לכולכם בהצלחה.


