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לסעיף  - 1פתיחה וברכות
מר אלי לוי :

רבותיי ברשותכם ,ברשותכם היינו נותנים עוד כמה דקות פה
להסתודדות ,אבל עדו סגן הממונה על המחוז חייב להגיע לישיבה דומה
במועצה אזורית שדות נגב .אז אנחנו ברשותכם נפתח את הישיבה ,ישיבה
חגיגית .למעשה ישיבה כזו עשינו לפני קצת יותר מ  18-שנה ,ויש פה את
כ ל חברי המועצה שהיו אז לפני  18שנה ,יש פה רק את עדנה פיינשטיין.

מהקהל:

..............

מר אלי לוי:

אני מדבר על המועצה הראשונה ,שאני נבחרתי בה .ברשותכם  ,אנחנו
נפתח את הישיבה שכמובן אריה סברדליק מלווה אותנו בדרך כלל ,אז עד
שאריה מתארגן ולי הי מוסקו בהחלט .הי שיבה הזו היא ישיבה לא
ממוספרת שבדרך כלל כל ישיבות המועצה הם ממוספרות ,הישיבה הזו
לא ממוספרת ,אנחנו ניתן ללי הי מוסקו ולאריה סברדליק מנהל
הקונסבטוריון להתחיל בקטע של נגינה ושירה.

*** קטע מוזיקלי ***
מר אלי לוי:

טוב ברשותכם ,שוב פעם ערב טוב אורחים יקרים ,ח ברי מועצה בעבר
בהווה ,עובדי מועצה ,חברי מועצה ,נבחרים ,אורלי ,ב ר ,דור והד ר משפחה
של יוסי  .יוסי ,אני חושב שעשית דרך ארוכה והגעת ,התמדת ויגעת
ומצאת .אני הייתי רוצה קצת פה ,הרי אומרים הערב זה לא רק מעבר
מראש רשות לראש רשות ,יש גם סיכומים .אבל אם אני אתחיל לסכ ם ,אני
אצטרך פה שבוע .אני אסכם מעט בכמה דברים ,וגם משהו אישי שזה גם
יהיה מוסר השכל ליוסי ולמשפחה .אני פה קצת יותר מ  18-שנה .ובשירות
הציבורי משנת  , 1986עוזר של השר מ י שה ארנס ,סגן היועץ לענייני ערבים
במשרד ראש הממשלה של עמוס גלבוע ,עוזר סגן השר רוני מילוא ,א חר כך
עוזר השר רוני מילוא במשרד לאיכות הסביבה בדצמבר  , 1988יו"ר צוות
ההקמה של המשרד לאיכות הסביבה ,כמו שאתם רואים אותו היום משרד
להגנת הסביבה ,אחר כך דירקטור בחברה הממשלתית לאיכות הסביבה
כמובן שהיא יושבת היום ...ברמת חובב  ,נאות חובב ,ראש המועצה
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המקומית ב עי לוט  ,המועצה הממונה וליוויתי מועצות נוספות בהקמה בב י ר
מכסור  ,בבית זרזיר ,מעלה עירון ,מוסמוס ,סנדלה .לאחר מכן מנכ"ל
הרשות לפיתוח הנגב ,והתמודדתי פה מול ראש המועצה המנוח ויצמן ,הוא
ניצח אותי ,וב  1/3-הראשון של הקדנציה ויצמן ז"ל נפטר ,ואז הלכנו
וקיימנו פה בפעם הראשונה את התיקון לחוק ,שאם נבצר או התפטר או
חלילה נפטר ראש רשות ,המועצה תצא לבחירות רק לראש הרשות  60יום
ביום ג' הקרוב ל  60-יום .זו פעם ראשונה שזה נעשה בלהבים .ומאז אני
כאן .כשאני הגעתי לכאן כבר הייתי קצת עם ניסיון מוניציפאלי ,באתי לפה
למדתי את המועצה ,למ רות שאני מהוותיקים ביישוב  32.5שנים גר
ביישוב ,והבנתי מהר מאוד שהפלטפורמה שתביא את היישוב הזה להצלחה
היא עובדי המועצה .ככול שהפלטפורמה תהיה מקצועית יותר היישוב
יצליח יותר .וכך עשיתי וכך התקדמתי ,אחרי שבנינו את הפלטפורמה
המקצועית ,היינו קשובים ,שמענו ,הקשבנ ו ,תכננו ,התווינ ו מדיניות
ויצאנו לדרך .נכון ,לא כל מה שעושה ראש מועצה אוהבים את זה כל
התושבים .ואם היינו רוצים לרצות את כל התושבים אז להבים היום
הייתה במקום אחר ,לא במקום שאנחנו היום נמצאים בה .רק אתמול
פורסם ,שלח לי את זה צ'רלי איפרגן ,אני חלש קצת בכל הרש תות
והמחשבים למיניהם .דירוג חברתי כלכלי של הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ,שקבעה שלהבים במקום השלישי ,מקום שטוב לגור בו
בארץ אחרי סביון ,כפר שמריהו להבים .פיני לא אוהב את זה  ,שהוא תמיד
אחרינו .אבל עומר זה מקום נפלא .וגם אנחנו בסוציו אקונומי  , 9מיתר
ירדה לסוציו א קונומי  , 8ועומר ירדה מ  10-ל  2 , 9-רשויות סביון וכפר
שמריהו נשארו בסוציו אקונומי  . 10המדרג הזה שלא אנחנו קובעים אותו
ולא אנחנו בוחנים אותו ,אנחנו רק מספקים אותו כתוצאה מעבודה ,הוא
בוחן מספר נושאים והוא לא קטן .כמובן שיש בזה רמת ההשכלה של
התושבים ,מבחן ההכנסה  ,אחר כך המועצה ,תפקוד המועצה ,רמת
השירות של המועצה ,החינוך במועצה ,כל הדברים האלה נבחנים וככה זה
מביא אותך למקום הזה .זאת המתנה הטובה שלי באמת שזה פורסם
אתמול ,מתנת פרידה טובה .אתמול זה פורסם או שלשום? אני כבר לא
זוכר .אתמול .אז זה מה שעשינו וזה מה שהלכנו והתקדמנו.
אחרי תקופה מסוימת של עבודה עם אנשי מקצוע אני טבעתי את האמרה
שמסתובבת במרכז השלטון המקומי ,וזה הייתי אומר לתושבים ,ויש חלק
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שהבין את זה ,חלק שלא רצה להבין ,חלק שלקח זמן שהבין .וזו אמרה
שצריך ללכת איתה ולהמשיך בהצלחות של להבים  " :דעת אנשי המקצוע
במ ועצה גוברת על דעתו של ראש המועצה " אין גחמות אין כלום .אם
המהנדס מתעקש ,צריך לשאול את השאלות הכי קשות וכל מנהל מחלקה
יקבל תשובות ,גם אם לא מסתפקים בכל התשובות ,אכן צריך לקחת את
אנשי המקצוע ולכן יש אנשי מקצוע במועצה ,והם עושים את העבודה,
והצלחה של המועצה זה הצלחה של אנשי מקצוע .אנחנו רק באים גוזרים
סרטים ונהנים ,אבל בסך הכול זה אנשי המקצוע .במהלך השנים,
הוותיקים פה יודעים את זה וזוכרים את זה ,השכונה הוותיקה ישבה
ושתתה מים מצינורות אסבסט .אחד הפרויקטים שעשיתי ,הראשון שבהם,
זה החלפה כל קווי המים של האסבסט בשכונ ה הוותיקה לקבל מים של
פקסגול כמו שזה קיים בכל היישוב ,ואז גם באנו ופרשנו קווי מים להולכה
למים מושבים ,מים קולחים מים מושבים ,כל אחד קורא לזה אחרת ,מ -
 , 13.4.03יש לי כמה ימי הולדת ,מ  13.4.03-אנחנו משקים ביישוב את כל
הגינון הציבורי במים מושבים ,אין לזה אח ורע  ,לא אז וגם לא היום
במדינת ישראל 100% .השקיה למעט כמובן מוסדות חינוך שמשרד
הבריאות ורשות המים לא נותנים ...במוסדות החינוך .אבל נתנו אישור
למשל להמטרה בדשא של מועדון החברים ,אני מקווה שירימו את הכפפה
באיזה שהוא שלב של החיים שלנו ויחסכו קצת כסף .אבל זה בשביל י יום
הולדת  . 13.3.03תאריך נוסף אחרי שעברתי מאבק לא קטן עם  4בטוח 5
אולי מנכ"לים של רכבת ישראל ,הבאנו לכך שב  24.6.07 -חנכנו את תחנת
הרכבת בלהבים .למעשה חנכנו אותה  ,הרכבת עצרה יום קודם ,בדרך כלל
תחנות במוצאי שבת ,הרכבת עצרה מבאר שבע לתל אביב ,היא עצרה
בתחנה הרכבת ואז יש לנו גם תחנת רכבת בלהבים .רכבת ישראל עם כל
האנשים שם והבודקים אמרו שיהיה  4,000נוסעים בשנה ,אנחנו אחרי חצי
שנה הגענו ל  20,000-נוסעים והיום עוברים את ה  40,000-45,000 -נוסעים,
בחודש אני מדבר לא בשנה ,בתחנת הרכבת בלהבים.
דבר נוסף שאנחנו מתגאים בו זה הוועדה לתכנון ובנייה עם סמכויות
מחוזיות כוללניות ,אנחנו לא מגיעים לוועדה המחוזית ,רק בהערות ברגע
שהם רואים את התוכניות שלנו ,אם יש להם הערה אנחנו יושבים אצלם,
אבל ועדה לתכנון ובנייה עם סמכויות מחוזיות כוללניות ,אין את זה לאף
אחד במדינת ישראל ,רעננה קיבל ה את זה לפני מספר חודשים לניסוי
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ניסיון ,ויש את זה בלהבים כמעט  11שנה .אני אומר עוד פעם ,אין לזה אח
ורע במדינת ישראל .כשהודעתי שאני לא מתמודד  ,אחת ההצעות שהגיעו
אליי זה היה ממינהל התכנון מירושלים.
דבר נוסף זה מועצה איתנה ,יושב פה עידו שאפילו לא הצגתי אותו ,סגן
הממונה על המחוז במשרד הפנים .יש לנו מועצה איתנה במועצה .אתם
יודעים כמה מועצות עיריות איתנות יש במדינת ישראל מתוך  256מועצות
מקומיות אזוריות ועיריות? יש  26מועצות איתנו ת בסך הכול מתוך , 256
ולהבים ביניהם בכל הדרום ,מחוז הדרום נדמה לי גם עומר ולהבים .זה
עוד דבר ,זה הישג שהגענו אליו ,וככול שאתה איתן יותר וככול שאתה
עצמאי יותר ,אז הרגולטור גם פחות משגע אותך ,רגולטור זה משרד
הפנים .דבר נוסף שיש לנו פה והצלחנו אני שמח שאני הייתי בין אלה
הראשונים שיזמו חתמו ועברו כמה ראשי רשויות גם בבני שמעון וגם
ברהט את פארק עידן הנגב שהיום יש שם את סודה סטרים שנמכרה ב 3.5-
מיליארד דולר לפפסי קו ואת קרגל שסגר  4מפעלים  2באשדוד  2בלוד
ועבר לכאן ,לו יש קרוב ל  700 -עובדים ,בסודה סטרים הם  600או 700
עובדים .אתם רואים יש בנייה של מרכז צעירים מרכז מחול והמבנה
הנפלא הזה שהכניס קצת חיים לכל האוכלוסייה המבוגרת בית המייסדים,
שקראנו לו בית המייסדים .גם פה לקח  3חודשים דיון בפיס ,בדרך כלל
הפיס קורא לזה מועדון פיס לקשיש ,זה עובר ,אנחנו אמרנו אנחנו רוצים
לקרוא לזה מועדון מייסדים 3 ,חודשים זה לקח ,ובסופו של דבר זה .יש
לנו מתקני ספורט מהמתקדמים בארץ אני מקווה שיסיימו את זה כמה
שיותר מהר את הרקורטן ואת מתקני אתלטיקה קלה ,זה היחידי בכל
הדרום מאשדוד ועד לאילת אין דבר כזה .ויש דברים נוספים ,כמובן
המתנ"ס עם כל הפעילויות שלו אלף ומשהו פעילויות בשבוע בתוך
המתנ"ס .הקונסבטוריון שאריה מלווה אותי נדמה לי חו דש אחרי שהגעתי
לתפקיד.
מר אריה סברדליק :
מר אלי לוי:

..........

הישיבה הראשונה .אריה אני בגיל שלי כבר לא שומע טוב .וכמובן שדבר
אחד לא הצלחתי להקים זה היכל התרבות ,ויש על זה תכניות ,בחפיפה
שלי עם ראש המועצה הנבחר הנכנס העברתי לו בחפיפה גם כמה דברים,
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אני ח ושב שעוד לא סיימנו ,לאורך הדרך עוד יהיו שאלות בטח לראש
המועצה הנכנס ליוסי ,אבל בהחלט כן היכל התרבות אפשר כבר להתחיל
לאגם כספים .עכשיו אני חלוק פה בעניין הזה של ערך הנכס .אני אומר
לכם עוד פעם ,אתם יכולים פה גם ,אני תמיד את שלי אומר והמדיניות שלי
ברורה ,ואמר תי אני מ  1986-בשירות הציבורי ומעולם לא דפקו לי על
הדלת של הבית ,אתם יודעים מה קורה בשירות הציבורי ,מה קורה
ברשויות המקומיות ,אבל לא משנה ,יש לי פרצוף כנראה של אדם כזה
שיושבים עליו ככה ,ואומרים עליו ככה ,אבל בסדר .לא יעלה על הדעת,
ופה אני סומך על המועצה הנכ נסת ,חברי המועצה ,ראש המועצה ,שחצי
דונם אדמה בחלק ארץ זה של הנגב יעלה  ,₪ 1,200,000לא יעלה על הדעת.
תגידו לי דופק את ערך הנכס ,לא דופק את ערך הנכס ,מוריד ,מעלה .יש
הרבה אנשים שקנו  2ו  3-מגרשים ספקולנטים בתוך שכונת שרונית .לי יש
עם זה בעיה ,אני חשבתי שאם אנ חנו משווקים את שרונית  679מגרשים,
לא נגיע למצב של  5.4מתמודדים למגרש ,ואז זה העלה את ערך הקרקע,
ערך המגרש .חשבנו שנביא קצת להורדה במחיר ,וזה לא בושה אף אחד לא
הולך לגור בבית שלו כדי לסחור בו .אבל היישוב נמצא כמובן בתהליכים
של פיתוח ורואים את זה ,ואני שלם ,מודיע לכם פה שלם עם כל ההחלטות
שהמועצות קיבלו ,ועם ההחלטה של הדיור המוגן ,שזה הדבר הכי טוב
שקרה ליישוב הזה .כולנו נוסעים לאמסטרדם ונוסעים על הרינג של
אמסטרדם ואומרים איזה יופי ,ברינג בכביש הטבעת יש יישובים דומים
ללהבים ,לאורך כל ההיקף של כביש הטבעת ,כל ייש וב שיש לו ,תיסעו
לשם תיראו ,תשימו לב פעם אחת ,כל יישוב של  400-500בתים כמו להבים
צמודי קרקע באמצע מלון מריוט  12קומות ,בשני מלון הילטון  8קומות,
אף אחד לא אומר שזה מפגע ,תיסעו לביתן אהרון ,אז קמה צעקה פה ואני
שמח שהרבה תושבים מהיישוב גם ימצאו שם פתרון ולא יעזבו אותנו
המבוגרים ימכרו את הבתים וייסעו למרכז הארץ ,ויש כאלה המון
שמוכרים בלהבים ועוברים למרכז הארץ .אנחנו רוצים להישאר פה גם אני
כמבוגר להישאר פה ,ואני אומר לכל אלה שאלי לוי האתנן שצריך לקבל
מעזריאלי זה לנהל את בית האבות הזה את בית גיל הזהב ,חבר'ה אני לא
שם ,אני לא שם .מי שלא לקח אתנן בגיל  18לא ייקח אותו בגיל . 67
המחלף יצא לדרך ,יצא לי גם לדבר עם ניסים פרץ ,הוא היה בדרך לאילת
מנכ"ל נתיבי ישראל ,אני מקווה שבמהלך דצמבר אם לא בטח בינואר,
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המכרז יוצא לדרך .ראיתם חברת חשמל עובדת להסרת מפגעים הם
קוראים לזה ,כ די לפנות את הדרך לעבודות .עצה נוספת ליישוב ,רבותיי
פה יושבים תושבי יישוב ורובכם זה כאלה שתמכו ביוסי ,קובי ,רונית
ושלומי וכפיר ,היציאה הדרומית יצאה לדרך  50 ,מיליון  ₪התחייבות של
מינהל מקרקעי ישראל ,רשות מקרקעי ישראל היא נקראת היום ,עוברים
לנתיבי ישראל ,יש פ רוטוקולים ישיבות סגורות בעניין הזה ,כדי ליצור
יציאה דרומית ליישוב להוריד עומסים משדרות רימון ,לא כדי לא להיתקע
במחלף החדש שיבנו ,העומס ברימון צריך להוריד אותו בזה שיש יציאה
נוספת מדרום .עם המעבר שהשר יחתום על התוכניות בגלל הבחירות
שהשר לא חתם 5,000 ,דונם ש סגורים בכביש  , 40כביש  6וכביש  31עובר
לרשות היישוב ,מאבק לא קטן ,עברנו את ועדת גבולות ,ועדת גבולות אמרו
ממליצים לשר למלא את כל בקשתה של המועצה המקומית להבים ,זו
ההחלטה .יש משולש קטן ,דיברתי על זה גם עם יוסי ,צריך להעביר את
הקרקע אלינו ,להעביר את מרחב התכנו ן ,פעם זה הכול היה במשרד
הפנים ,היום מרחב התכנון מינהל התכנון נמצא במשרד האוצר ,צריך
להעביר מרחב תכנון ,להתחיל לתכנן את המשולש הקטן לפארק
טכנולוגיות מתקדמות ,מה שאנחנו מכירים פארק היי טק וזה יהיה גם
נקודת הסיליקון פה בנגב ,אבל מעבר ל זה זה יהיה מקור הכנסה ח שוב
וטוב ,המועצה הזו צריכה מקורות הכנסה ,לא יכולה להישען רק על
ארנונה למגורים .היום אנחנו צריכים להגיע ,השאיפה היא להגיע למצב
של  50%הכנסות שלא מארנונה למגורים ,זה היעד שצריך להציב ,וצריכה
להציב לפניה גם המועצה הנכנסת .אנחנו הכנו תשתית לדבר הזה ,וצריך
לעשו ת אותו.
בית ספר יסודי נוסף יצא לדרך ,בוועדת המכרזים הייתה הצעה אחת
החליטה שהיא לא מקבלת את ההצעה האחת ,וזכותה של ועדת מכרזים
לקבל או לא לקבל ,וצריך להוציא את המכרז מחדש לבית ספר יסודי חדש
שצמוד אליו ,בניין צמוד לבניין של בית הספר 4 ,גני ילדים טרום חובה,
ו יש אישור במשרד החינוך ,הם גם כתבו שם תאריכי יעד בכלל לאכלוס,
אבל לדעתי זה קצת יומרני .נתחיל מיד בתכנון של חטיבת ביניים חטיבה
עליונה ,וכל זה עם ייעודי קרקע שמחכים לזה בשכונת שרונית .אז גם כן
נמצא על המדף וצריך ליישם אותו .כמובן שצריך להמשיך ולתכנן ולראות,
ב טח ראש המועצה ,כל ראש מועצה שנכנס יש לו חזון ויש לו מדיניות,
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ומסתכלים לא רק על עבודות הרס"ר של הבוקר טיאוט וגינון ותאורת
רחובות והצביעה של אבני השפה אדום לבן או כחול לבן ,בהחלט צריך
להסתכל גם קדימה ולעשות תכנון לטווח ארוך ,חלק ישנו וחלק ראש
המועצה זה יושב על הכתפיים של ראש המועצה במועצה הנכנסת.
לחברי המועצה אני ארצה לומר ולבקש ,כל רעשי הרקע ורעשי לא הרקע
של הבחירות כבר מאחורינו .צריך לדעת לשלב ידיים .ואני אומר צריך
לדעת לשלב ידיים  ,אני  18שנה מעולם לא חתמתי על הסכם קואליציוני.
 ...קחו תעזרו תעשו ,וזה מה שא ני מציע גם לראש המועצה הנכנס .כל מי
שרוצה לעבוד ולעשות לציבור ,יש לו מקום במועצה לבוא ולעשות ולתרום
לציבור .לא צריך על זה חתימה אני אקבל ככה וההוא יקבל ככה וההוא
יעשה ככה .ראינו גם מועצות אחרות ,אמרתי את זה לעידו קודם...
הרגולטור עושה דברים נפלאים ,אבל לפע מים גם רגולטור אי אפשר לקחת
דבר אחד שהוא יהיה ולחתוך באופן מאוזן לכל הרשויות .רשות בנגב היא
לא רשות בגליל ,וכל מיני כבישים שחובקים את היישובים בנגב הם לא
כבישים שחובקים את היישובים בגליל .כל אחד יש לו את הצרכים שלו,
לכל אחד יש את הבעיות שלו .ואני אומר לכם ,אני חייב להגיד את זה
עידו .לפני  5שנים הגיע אליי פיני בדש ,הוא לקח את איתי דהן ,בחור טייס
הציע לו להיות מנכ"ל המועצה המקומית בעומר ולקח אותו לעומר .שנה
לפני הבחירות איתי רצה לעזוב ,פיני אמר לו בוא תמשוך איתי עד
לבחירות .הוא אמר לו :אין לי מה לעשות פה .הוא הכניס מנכ"ל .לפני 3
שנים אבנר בן גרא במיתר ,בא אליו אומר :אני גם כן הולך להכניס מנכ"ל.
למה אתה לא ממנה מנכ"ל .אמרתי אם אמנה מנכ"ל מה אני אעשה? אני
צריך להיות בשטח ,אני צריך להיות בבית הספר ,אני צריך להיות במרכז
המסחרי ,אני צריך להיות בצומת ,אני צריך להיות על ההרים ,אני צריך
אצל הבדואים ,איפה שצריך אני צריך להיות .מה קרה ביישובים האלה
כשהכניסו מנכ"ל .מנכ"ל צריך לבוא לשפר את השירות לתושב ,לקחת את
המשאב האנושי לעשות הדרכות ,לייעל את עבודת המועצה והכול לטובת
האזרח .מה קרה ב  2-היישובים האלה? אבנר הגיע למקום רבי עי לאן
שהגיע ,זה לא עזר .ופיני עם  45קולות היו זזים מ צד אחד לצד השני ,אז
גם פיני לא היה נבחר ,אין פה התייעלות לא היה שום דבר ,וראש המועצה
מתרחק מהתושבים ומתרחק מהשטח ,כי הוא אומר יש מנכ"ל שהוא יבצע
את העבודה .לכן אני פה קצת חלוק על משרד הפנים בעניין הזה של זה.
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יישובים כמו שלנו ראש המועצה הוא המנכ"ל .ושאף אחד לא יספר שהוא
יודע את זה ,ולאף אחד פה אין ניסיון מוניציפאלי ,בסופו של דבר יהיה,
אבל כעת אין .לכן אני פניתי אליכם חברי המועצה וביקשתי מכם לשלב
ידיים .אתם באים לפה ,יש כאלה שחושבים שלהיות חבר מועצה יש בזה
איזה שררה ,יש בזה התנדבות ,יש בזה אהבת הציבור ,זה לאהוב את
האנשים ,להיות שליח ציבור לא לומדים באוניברסיטה ,או שיש לך את זה
או שאין לך את זה .ולכן צריך לעשות את זה בצורה הטובה ביותר למען
הציבור .מי שנותן הוראות במועצה לעובדי המועצה ולאחרים ,זה אחד
ויחיד זה ראש המועצה .אין מצב שחבר מועצה בא נותן הנחיות לזה
והנחיות להוא .תהיה אנרכיה וחבל ,פשוט חבל .לכן אני פה ,אמרתי גם
ליוסי מתי שהוא יצטרך את העזרה שלי ,יש כאלה ביישוב ,כבר גם אתמול
מישהי אמרה לי .אתם יודעים אני יושב קצת במרכז ,היא אומרת לי ' :למה
אחרי  18שנה את ה קם והולך ,ולא מעביר את העבודה ליוסי .מה זה בסדר,
לקחת את הדברים שלך והלכת? ' אני אומר לה ' :מה אני אעשה' ' .למה
אתה לא עושה חפיפה?' אמרתי לה' :מי אמר לך?' היא אומרת' :ככה
מדברים '.בסדר .היישוב יקר לי ,כשהיישוב יקר לי ,אמרתי לכם את זה
כמה פעמים ,תלכו לגימטרי י ה  ,אני יהודי מאמין ,לא דתי אבל אני יהודי
מאמין ,בגימטריי ה אלי לוי ולהבים חד הם ,תבדקו את זה .את צוחקת?
ברוריה ,את המורה לתנ"ך.
ברוריה אליעז :

לא ,זה יפה ,לא חשבתי על זה.

מר אלי לוי:

לא חשבת זו עובדה ,לא צריך לחשוב ,אבל זו עובדה .תלכו ותבדקו את זה.
אז א ני די מחובר לעניין הזה של להבים .אני רוצה פה לסיים ולומר שאני
מודה קודם כל למשרד הפנים ,ללילי פיינטוך שהיא ה ממונה על המחוז,
ואני מכיר אותה עובדת משרד הפנים בירושלים משנת  , 1991שאני
התמניתי לראש המועצה המקומית הממונה של עילוט  ,אני הכרתי את לילי
פיינטוך ,היא עבדה הרבה עם גדי אייזנר יי ך ז"ל שהיה ממונה על הפיתוח
במשרד הפנים .אני מודה לעידו שהסכים והגיע לכאן ,עידו לבנה  ,מודה
לכל משרדי הממשלה ,באמת לכל אלה שהיה לי איתם מגעים ,ממשקים,
בקשות ,דרישות .יש כאלה אפילו שפעם קיבלנו מהם  ₪ 2,000אחרי שרצנו
שנתיים ,אז רשמתי צ'ק של  ₪ 2,000ועוד  ₪ 100הוצאות משלוח ושלחתי
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להם את זה בחזרה .היו גם כאלה ,משרדי ממשלה כאלה שלא ידעו .לכל
הנהלת המחוז על כל המשרדים שלהם ,מוסדות השלטון ,קק"ל ,יחידות
הסמך ,לכל הספקים והקבלנים ,אני סומך על יוסי ועל הגזברית ,אני 18
שנה ראש המועצה המקומית לה בים ,במשך  18שנה כל  14לחודש הכסף
עבר לספקים בהעברה בנקאית ,אני לא אוהב לחתום על צ'קים 14 .שנה
ספקים קיבלו בלהבים ,יותר מזה לפני חגים היינו מקדימים להם
תשלומים לספקים ,אני כבר לא מדבר על משכורות בכלל ,אני מדבר על
ספקים ,שזה דבר שאני עמדתי עליו ,וככה היינו משיגים מהספקים עבודה
יותר טובה ומחירים יותר טובים ,כי אתה נותן לו תזרים טוב .אז לכל
הספקים ,לכל העובדים ,לכל העובדות ,למורים ,לגננות ,למורות ,להנהלות
בתי הספר ,להנהלת המתנ"ס ,לתושבים ,מה אני יכול להגיד לכם,
תושבים ,משפחתי ,חבריי .עברתי כמה תקופות קשות בחיי ם שלי בקדנציה
הזו ובסוף הקדנציה הקודמת ,ותמיד מצאתי סביב מיטתי או סביבי את
היד התומכת שהגישו גם מחבריי גם ממשפחתי וגם מעובדי המועצה ,זה
דבר שאני אומר לכם אין דברים כאלה ,זו משפחה אמיתית ,המשפחה
במועצה זו משפחה אמיתית .אבל אני רוצה לומר משהו לסיום ,אני
מינו אר התלבטתי אם להתמודד או לא להתמודד .היו כמה פרמטרים
שעמדו לי בדרך ,אבל היו  2מקרים שקיבלתי את ההחלטה .אחד זה היה
הגיל ,אמרתי עכשיו אני רוצה לעשות את מה שאני אוהב .קיבלתי בשבוע
שעבר כרטיס אזרח ותיק ,והתרגשתי מאוד לראות את זה .באמת אילנה
מהדואר עמדה שם ואומ רת לי' :מה קרה שאתה פותח מעטפה?' אני אומר
מהמשרד של גילה גמליאל ,כרטיס פלסטיק אזרח ותיק .אבל הדבר שהרג
אותי הכי הרבה וגמר אותי  ,שאנחנו לא יודעים לקבל את השונה בינינו.
אימא לילדים בלהבים שמתעמרת עושה שיימינג ברשתות הפנימיות של
שכבת הגיל לילד בן  , 6.5מגישה נ גדו תלונה במשטרה של ילד בן  , 6.5הנכד
שלי .ואני כראש מועצה לא יכולתי לעשות כלום .כי מגיע בערב הביתה
הכרית הייתה מדברת .זה הרג אותי ,זה גמר אותי .ישבו איתי כל אנשי
המקצוע ,ואמרו :לא יודעים מה רוצים ממנו.
יוסי ,התייחסתי לזה גם בערב יום הזיכרון ,הרשתות החברתי ות גומרות
אנשים ,תשלבו ידיים חברי המועצה ותקיאו את הדבר הזה מתוכנו .יוסי ,
אני מסתכל עליך ,ואני מסתכל על אורלי שאני מכיר אותה ,שגדלה עם
הילדים שלי ברחוב ,את הילדים ,שאיש מהם לא ייפגע חס וחלילה .וזה אף
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אחד לא יודע ,זה היום פעם ראשונה אני מוציא את זה .ילד בן  6.5יש לו
תלונה במשטרה ,על מה? בושה וחרפה .אני לא היה אחד עם צרכים
מיוחדים שלא הפכתי עולמות ,מכפר מנחם דרך שער הנגב דרך אשכול דרך
באר שבע ,שלא סידרתי לו מסגרת מתאימה .אמרתי הילדים האלה
בנשמתי הם ,ואני חוטף את זה אחר כך? חבר'ה אמרתי את זה כי אני רוצה
לשמור על המשפחות של כולכם ,של הנבחרים ,על הילדים שלכם ,על
הנכדים שלכם ,תסלחו לי ,זה היה קצת מהלב ,הייתי חייב להוציא את זה.
אני מודה לכולכם ,אני מודה לכל תושבי להבים ,אני אומר לכל תושבי
להבים ,כאלה שרצו אותי ולא רצו אותי ,כאלה שאהבו אותי ולא אהבו
אותי ,כאלה שחשב ו שדרך דמוקרטית להשפיל ולהכפיש ולעשות לי גם
אותם ,את כולכם אני אוהב .תודה רבה לכם.
מר עידו לבנה:

טוב ,אז ערב טוב אני אתחיל את דבריי באמת באמירת תודה לאלי
ולתושבי היישוב ,אני מתנצל בתחילת דבריי שאני אומנם צריך ללכת ואני
מצטער ,לא בגלל הזמנים אלא בגלל שלהב ים ,ואני חושב אמר ת  18שנה,
הצליחה לשמור על מבנה שהוא לא רק יישוב שהוא קהילה ,ואני חושב
שזה הדבר שהיה לך הכי חשוב ,והצלחת לשמור אותו ואנחנו רואים את
המפגש פה ,שזה מפגש אינטימי ,במקום שאנשים יכולים לראות אחד את
השני ולדבר אחד עם השני ,וזה שהצלחת לשמור את זה מגיע לך כל הכבוד,
כי בסוף כל רשות מקומית היא קהילה ,היא קהילה של אנשיה ,וככול
שנצליח לשמור את זה ולהבין שמחר בבוקר אנחנו חיים ביחד ,זה הדבר
הכי חשוב ,כי לכל יום יש מחר ,אני מקווה שכולם הבינו גם את המסר של
אלי ,ומפה אני אתחיל את דבריי .אז דבר ראשון אנחנו בי ום שמח ,ואני
אגיד ערב טוב לרב היישוב תודה שהגעת ,לראש המועצה הנכנס ,לחברי
המועצה היוצאים שאני לא אזהה אותם בפניהם אבל אני אומר להם כבר
מפה תודה רבה ,להיות קדנציה אחת ושנייה ושלישית במועצה ולהוביל
ולפתח ,זה לא דבר קל ,זה דורש אורך רוח וסבלנות והבנה ולמידה
מ תמדת ,ובעיקר המון נתינה ,וגם מי שמתנגד ולא מסכים בסוף עושה את
זה מהלב ,כי הוא חושב שהדרך לא נכונה ,וגם חברי המועצה שבעבר
השכילו לשלב ידיים ולוותר ולהתפשר גם על הדעות שלהם ,גם שזה היה
תחת ההובלה שלך ,עשו את זה מתוך הבנה שהקהילה הזאת שנקראת
להבים שהיא גדלה ,ובאמת הצלחת בשנים האחרונות להגדיל אותה
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וההרחבות שנמצאות פה והבתים שנמצאים על הדרך ,חייבים להבין
שבסוף האנשים האלה שאנחנו רואים אותם במדרכות ופוגשים אותנו זו
הקהילה שאנחנו חיים בה ,וככול שנשמור עליה כך ייטב לכולנו .אני רוצה
להגיד לחברי המועצה הנכנסים ולראש המועצה בראשם ,תרא ו אתם
קיבלתם ,אני לא יודע אם זה כזה ברכה ,כי פשוט קיבלתם אתנן מאוד
מאוד מכובד ,אבל גם מאוד מאוד מחייב .להבים היא בעצם הפכה בשנים
האחרונות למצפן בנושא השלטון המקומי ברשויות המקומיות בנגב ובארץ
בכלל ,אתה דיברת כרגע בהשוואה הארצית ,אבל אני מד בר בנגב ,כי כולנו
תושבי הנגב והנגב יקר לנו ,אני מעריך שאף אחד ממי שיושב פה באולם לא
נמצא פה כי הוא חייב ,כי הוא רוצה ,וחשוב להכיר את זה ,להבים מהווה
דוגמא לחדשנות ,לפיתוח ,לחינוך מתקדם ,לשמירה על הקהילה ,זה דברים
שהם לא באים כמובן מאליו ,וחברי המועצה שנבחר ים חשוב לי שתכירו
את זה ,ותושבים שיכירו את הנושאים האלה .תושב בסופו של יום ,זה נכון
שאנחנו בחדשות שפותחים ב  20:00 -אנחנו רואים את הכנסת בירושלים
ואת משרדי הממשלה ,אבל הרשות המקומית  95%מהשירותים שלכם
בסופו של יום נקבעים וניתנים ומסודרים ומטופלים על ידי האנש ים
שיישבו פה בשול חן הזה ב  5-השנים הקרובות והלאה ,והם נסמכים על
הצלחות וגם לפעמים על הצלחות הלא מושלמות של הדברים שהיו בעבר,
צריך לדעת לקבל אותם ,לתקן אותם ולהמשיך .בסוף כל תושב שפותח את
הדלת ויש לו מים בברז וצועד על המדרכה והיא מתוקנת ,ופותח את הפח,
ומביא את הילד שלו לגן ,ומי שקובע גם מי תהיה הסייעת שלו והגננת שלו
והמורה שלו זה ראש המועצה וחברי המועצה ומה שהם יתוו קדימה זה
מה שיהיה פה .תחליטו נכון ,תחליטו לעבוד ביחד ,תחליטו ללמוד את
החומר להשכיל לפני שאתם מקבלים החלטות ,להתווכח ביניכם זה יעבוד,
תחליטו להתנג ח לא לשתף פעולה ה דברים יפלו .מאוד קל להרוס הרבה
יותר קשה לבנות ,תזכרו את זה תמיד .אני סומך פה על ראש המועצה,
בסוף אומרים שחוכמת ההמונים מנצחת ,אז חוכמת ההמונים אמרה את
דברה ,אבל היא אמרה את זה לא כדי להגיד לך אתה הכי טוב וזה בסדר,
היא אמרה לך מכאן והלאה חו בה עליך להוכיח את עצמך .הבחירות נגמרו
ואני מתחבר למה שנאמר כאן ,הבחירות נגמרו וצריך להכיר את זה ,מכאן
והלאה זה לא הפוסט שישנה ,זה לא התמונה ,זה לא אמירה כזאת או
אחרת ,מכאן העשייה היא מה שתכריע איפה נהיה עוד  5שנים  10שנים
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ואיפ ה הנכדים והילדים איפה הם יגדלו  ,ותזכרו את זה תמ יד ,אנחנו
נמצאים בעידן הזה שהתקשורת החברתית וזה בסדר צריך לנצל אותה
לטובה ,בסופו של יום המועצה המקומית להבים עושה ,היא עושה טוב,
היא עושה טוב לתושבים שלה ,אנשים רוצים להיות פה ,היא אבן שואבת
לקהל איכותי ולאנשים .דיברת קודם גם על אלה שקשה ל הם וגם על אלה
שמו צלחים ,וגם על המצטיינים וגם על אלה שצריכים את העזרה ,יש
בינינו את כולם כמו כל החברה הישראלית ,גם ביישוב הזה .אני מקווה
שתדעו להעריך את כולם ,לקבל את כולם ,לשמור על הדלת פתוחה,
להקשיב לאנשים ,יש להם הרבה דברים חכמים להגיד והרבה תובנות,
ומכא ן לסיום לפני שאני מעביר לך את המיקרופון ,זהו יום חג תתייחסו
אליו ככזה ,ומכאן והלאה באמת בראש מורם תשמרו על נתיב ההצלחה על
נתיב העשייה ,ושיהיה יום טוב וערב טוב לכולם ,תודה רבה לך ...ראש
המועצה הנכנס תודה רבה .רב היישוב כבודך ,תודה רבה.
מר אלי לוי:

תודה עי דו .אני מעביר את זה עכשיו לרב היישוב ,אתם יודעים השבוע זה
יצא טוב זה פרשת "וישב" .ופרשת "וישב" עוסקת כולה ביוסף הצדיק .אז
אני לא חזק בדברים האלה ,אבל אני יודע יוסי יוסף הצדיק עמד בפיתוי
הגדול ביותר של הגברת פוטיפר ,אשת פוטיפר משהו כזה ,ואני בטוח שאתה
גם תד ע לעמוד בדברים שע ומדים עכשיו בפני המועצה ,בבקשה כבוד הרב.

מר נפתלי מרינובסקי :ערב טוב מכובדי כולכם ,אני בא מבית שבו אבא כל הזמן היה מספר לנו
סיפורי חסידים וסיפורי צדיקים בלילות שבת בליל חג לילי מועד ,וגם ביום
חול פשוט .היום אני מוצא את עצמי מספר את אותם הסיפורים לילדים
ש לי ,לחברים שלי ,ולכל מי שמוכן לשמוע אותי .מספרים על רבי אחד רבי
מוכר ,חשוב ,מפורסם ,רבי נפתלי היה שמו ,הוא פגש בילד יהודה הצדיק
היה שם הילד ,אומר לו הרבי לילד :אני יודע ,אתה תגדל ,אתה תחכים,
אתה תהיה לרבי גדול מאוד ומפורסם מאוד ,אתה תאמר ד ברי תורה ,יבואו
א ליך הרבה אנשים להתברך מפיך .תתחיל בי וברך אותי ,כן כאן ועכשיו.
הילד שומע ,התבייש ,הסמיק ולא רצה לברך את הרבי .המשיך הרבי ואמר
לו :גם אני כשהייתי בגילך פגש אותי רבי גדול חשוב ומפורסם מאוד רבי לוי
יצחק מברדיטשב ,ואמר לי כדברים האלה אשר אני א ומר לך היום ,הוא
ביקש ממני לברך אותו ,התביישתי ,לא ברכתי אותו .לימים אני מצר על כך,
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אני אומר לך כדי שלא תצטער בעתיד ,עשה את מה שאני אומר לך עכשיו
וברך אותי .קם הילד הניח את  2ידיו הקטנות על ראשו של הרבי וברך אותו
מכל הלב .עד כאן הסיפור .בואו נחשוב קצת ,מה היה לנו בסיפור הח מוד
הזה ,ומה אנחנו למדים? היה לנו בסיפור הזה  3דמויות היה את הילד
הקטן ,שהוא החשוב מכולם ,יש לנו את הרבי שהוא באמצע חייו ,ויש לנו
את הרבי המנוח זה שמעורר לנו את ההשראה ,ממנו אנחנו למדים ,ממנו
אנחנו לוקחים את הניסיון .הרבי מגלה את הפוטנציאל הגדול שטמון בילד ,
הוא רוצה להעצים אותו ,הוא רוצה להביא אותו למיטבו בעתיד ,ולכן כבר
עכשיו הוא פונה אליו ואומר לו :קום עכשיו וברך אותי .ולהשראה וניסיון
הוא משתמש בסיפורי הרבי הזקן הרבי המנוח .יש לנו כאן את הקשר הבין
דורי ,הרבי שפונה אל הילד ,את הרבי הזקן ,כ ל מסורת ישראל היפ ה
הטהורה המקודשת היא כל כולה מה שקיבלנו מאבותינו מסבא ,מסבר רבא,
סיפורי המשפחה שלנו ,אלה שעברו אצלנו בעם ישראל מדור לדור מאז משה
קיבל תורה מסיני ועד עצם היום הזה ,זה אנחנו ,זה מי שאנחנו ,מסורת
ישראל היפה ,הרצופה .אבל המוטיב המרכזי של הסיפו ר הוא הברכה .כולנ ו
זקוקים לברכה ,גם אם אנחנו חכמים מאוד ,מוכשרים מאוד ,אפילו ברי
מזל מאוד  ,אנחנו חייבים גם את ברכת השמיים את עזרת השמיים ,אנחנו
חייבים להיות כל הזמן מחוברים אל המקורות שלנו ואל הברכה שבאה מן
השמיים .מהי ברכה? יש לנו במשנה 6 ,סדרי משנה שערך רבי יהודה הנשיא,
המבריך את הגפן .מה עשה החקלאי? לקח את זמורת הגפן כופף אותה
למטה למטה שתל אותה שוב וכך הוא מבריך את הגפן .על אליעזר עבד
אברהם כשהוא נוסע להביא כלה ליצחק ,אנחנו קוראים ו"יברך את
הגמלים" .מה הוא עשה? את מורה לתנ"ך .לא שתל אותם ,תודה יוסי ,לא
שתל ,הוריד אותם ע ל הברכיים .ראיתם פעם איך הגמל יורד ,עד שהוא יורד
למטה .גם בתהילים יש לנו" ,בואו נשתחווה ונכרע ,נברכה לפני השם ".אם
כן ברכה היא השפעת השפע מלמעלה למטה .זהו הפירוש "ברוך אתה השם
אלוקינו מלך העולם ".זהו הפירוש "ברכו את השם המבורך" ".ברוך השם
המבורך לעולם ועד " .ובערב המבורך הזה אני רוצה לברך את שני החברים
שלי את אלי ,עשית דברים גדולים תבורך על כל מה שעשית ,ובעזרת השם
הקדוש ברוך הוא יברך אותך בהמשך דרכך.
יוסי תבורך .ומה אני רוצה לומר לכם לשניכם ,תברכו זה את זה.

16

ואתם חברי המועצה כולכם בערב המ בורך הזה ,תברכו ז ה את זה ומן
השמיים יברכו את כולנו ,ברוכים תהיו .אני רוצה לברך ברכה ותענו אמן.
ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו.
הקהל :

אמן.

מר אלי לוי:

טוב רבותיי ,לכל דבר טוב יש סוף .אני מתכבד להזמין את ראש המועצה
הנבחר הנכנס את יוסי ניסן בבקשה ...להבים כו לה שלך.

מר יוסי ניסן:

ערב טוב לכולם ,בהחלט מעמד מרגש מאוד עבורי ,בעצם הכי מרגש שהיה לי
מאז שבאתי ליישוב ב  . 2001-אני מברך את חברי המועצה היוצאת ,הנכנסת,
חברים שלי שנמצאים כאן ,חבריי לרשימה הקודמת 15 ,שנה זה פרק מאוד
ארוך ומיוחד בחיים שלי .ראש המועצה היוצא אלי לוי ,רב היישוב מר
נפתלי ,גם עידו לבנה סגן ממונה על המחוז ,שבאמת הגיע וכיבד אותנו
בנוכחותו ,עובדי מועצה כמובן ,קהל נכבד .אני בדרך כלל לא קורא מהכתב,
אבל המעמד מחייב .משפחה יקרה כמובן ,אלי כבר ציין את השמות אז לא
נחזור ,אורלי הילדים ,מש פחה מורחבת שנמצאת כאן ,אני מודה לכל מי
שהגיע .קהל נכבד מכובדי כולם ,אני גאה ונרגש לפתוח את הישיבה
הראשונה לקדנציה זו כראש מועצת להבים וכראש הסיעה הגדולה במועצה.
לצד חברי המועצה הנבחרים נציגי הסיעות השונות שנבחרו גם הם במערכת
בחירות ,שלעיתים הייתה סוערת אך גם הוגנת ומכבדת .הוכחנו שניהול
קמפיין חיובי אחראי ומכבד נוגע ומחבר את לבבות האנשים ובסופו של דבר
מנצח .אני מבקש להודות בראש ובראשונה לראש המועצה היוצא מר אלי
לוי ,על שנים רבות של הנהגת היישוב ,עשייה ותרומה ,ואני מאחל לך
הצלחה בכל דרך שבה תיבחר .אני מודה אל י על הליך חפיפה ,למרות מה
שאמרו ,מסודר שהקל עליי את הכניסה לתפקידי .מוטלת עלינו החובה
כנבחרי ציבור להתעלות מעל הפערים והמחלוקות ,להישאר ענייניים ולפעול
לטובת להבים ותושביה בגישה חיובית ומקדמת .תודה לתושבי להבים על
האמון והמנדט שניתן לנו ועל אחריות שהופקדה בידינו לפעול לקיד ום
האינטרסים של כלל הציבור ביישוב .אני מאמין שזוהי שליחות חשובה
וזכות גדולה מאין כמוה .אני סמוך ובטוח שכל חברי המועצה היושבים כאן
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היום יבצעו את השליחות הזו בנאמנות ובאמונה ,ואני מאחל לכל אחד
ואחת מכם חברי מועצת להבים הצלחה רבה .בישיבה חגיג ית זו אני רוצה
לו מר מספר מילים בנימה אישית ,להיות משרת ציבור זו משימה מאתגרת,
טובענית ,מורכבת ומחייבת .כראש מועצה אני מרגיש את מלוא כובד
האחריות המונחת על כתפיי .חשוב לי לומר שאני מודע לגודלה של האחריות
הזו  ,שאני לוקח על עצמי אחרי  15שנות עשייה ציבורית ,הת מדה ,למידה,
צבירת ניסיון והכנה .צר לי שאבי מורי לא זכה לראות אותי ביום מרגש זה,
אך אין בליבי ספק כי שני הוריי שמחים ומשגיחים מלמעלה .יחד עם זאת,
אני בטוח שיש דברים חדשים שאתקל בהם לראשונה ,התנסויות חדשות
ואתגרים חדשים ,אני נכון לכל התנסות כזו ולכל אתגר ,ומ אמין שאצלח
אותם ב זכות הערכים המרכזיים שאני מביא איתי לתפקיד .הציבור בחר בי
וברשימתי בזכות העקרונות ותוכניות הפעולה שהצגנו במהלך הקמפיין .אני
נחוש להוציא לפועל ולשפר את כל שהבטחתי בתחומי החינוך ,הביטחון
האישי ,צביון ה ישוב  ,הקהילה ,הנוער ,הגיל השלישי ,המינהל התקין
והשירות לת ושב .חברי סיעתי ,שותפיי לדרך ,עובדי מועצה ותושבי להבים
כולם הם בחינת השותפים שלי בדרך למימוש כל התוכניות בכל התחומים.
נכונה לנו עבודה קשה ומורכבת ,אבל כשהדרך והחזון ברורים לציבור
הבוחרים הכול אפשרי .כפי שאמרתי בכל הזדמנות אפשרית אומר גם כא ן,
אני מאמין גדול בשקיפות במדיניות של דלת פתוחה ובשיתוף הציבור .אני
רואה בעובדי המועצה חוליה חשובה והכרחית ,המקשרת בין התושבים לבין
הנהלת המועצה .חשוב לי להכיר את כל בעלי התפקידים בכל הדרגים
להקשיב וללמוד מהם שיקוף של הממשק בין המועצה לתושבים .לכולנו יש
מט רה משותפת והיא לה ביא לשביעות רצון גבוהה של תושבי להבים
מהשירות שלנו ,מהיכרותי את עובדי המועצה עד כה אני בטוח שנצליח בכך.
בהמשך לשקיפות ולשיתוף הציבור אני רוצה להדגיש שאני מתכנן להיות
ראש מועצה קשוב ,שדלתו פתוחה בפני כל תושב ותושבת ללא יוצא מן
הכלל .מערכת ה בחירות מאחורינו ו אני מבקש להדגיש שאני ראש המועצה
של כולם ,גם של אלה שלא בחרו בי .אני רוצה לסכם בתודה על האמון
שלכם בי ,ברשימה שלי ,בדרכי ובחזון שלי ,אני מבטיח לעבוד במרץ כמו
שעבדתי כל השנים ,בכדי להצדיק את האמון שניתן לי ולהפוך את להבים
ליישוב המוביל בכל ת חומי החיים ,תודה לכם.
יש כאן מתנות לחברי המועצה היוצאת( .מעניק את השי)
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לסעיף  - 2דבר נציגי הסיעו ת
מר יוסי ניסן:

זה הזמן להזמין את כל נציגי הסיעות לומר את דברם .מר כפיר מימון
איננו אז יהודית תאמר כמה מילים בשם הסיעה.

גב' יהודית בלום:

מר אלי לוי ,יוסי ניסן ,חברי מועצה יוצאים ,חברי מועצה נכנסים,
מכובדי תושבי להבים ערב טוב .מבקשת בראשית דבריי למסור את
התנצלותו הכנה של כפיר מימון ראש סיעת " להבים מצוינת " שנבצר
ממנו הערב להשתתף בישיבה בגין נסיעתו לחו"ל .אני שמחה ונרגשת
לקחת חלק כחברת המועצה בלהבים .חווינו בס יעת להבים מצוינת
תקופת בחירות מורכבת .התושבים ביישוב נקלעו לקלחת של מאבקי
כוח שלעיתים יצאו משליטה בדרך של הכפשות השמצות עד לפגיעה
בשמנו ,ועל כך אני מצרה .בתקופה הזאת גם זכינו להכיר אנשים רבים
טובים ומודאגים ,שהביעו את רצונם שהחינוך ביישוב יהיה טוב יותר,
שא יכות החיים והאקלי ם החברתי ימשיכו להשתפר .אכן שלשום פורסם
באתר וואלה שלהבים כבשה את אחד המקומות הראשונים שטוב לחיות
בהם ,ועל כך מגיעה תודה והערכה לראש המועצה היוצא מר אלי לוי.
עלינו כחברי המועצה עם העומד בראש ה מוטלת החובה לשמור
ולהמשיך לטפח .אני מקווה שראש המועצה הנבחר מר י וסי ניסן
והחברים שנבחרנו נשכיל למצוא את הדרך הנכונה לשרת את הציבור
בלהבים ,יש לא מעט דברים שדורשים טיפול שיפור ,ועלינו להתמודד
איתם ולהצליח .עלינו לדאוג בראש ובראשונה לעתיד טוב יותר בעבור
הילדים והנוער שלנו ביישוב .אני מאחלת ומברכת לכולנו הצלחה רבה.

גב' רונית דמרי עייאש :ערב טוב לכולם ,ראש המועצה היוצא אלי לוי ,ראש המועצה הנכנס
מר יוסי ניסן ,עובדי המועצה ,מכובדי ,תושבי להבים יקרים .היום
מתחיל עידן חדש .ראש המועצה אלי לוי מסיים עשייה ארוכה
שהביאה את להבים להיות מותג מוביל לאיכות חיים בארץ כולה.
מאחלת לך בר יאות טובה והמשך עשייה ברוכה .לך יוסי ,מאחלת
הצלחה במימוש התוכניות שהצבת לעצמך וליישוב שלנו .לכם תושבים
יקרים ,אני בסיעת " אופק ללהבים " מהווה את הקול שלכם במועצה
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בהובלת נושאים לתשומת ליבכם בשיפור החיים שלנו כאן .אנחנו כאן
כדי לעשות את היישוב שלנו למקום טוב י ותר .זמינה לכולכם ל כל
נושא ושאלה ומאחלת לכולנו שנים טובות של עשייה והצלחה.
מר יוסי ניסן:

תודה ,מר שלומי שטרית בבקשה.

מר שלומי שטרית:

כבוד ראש המועצה היוצא מר אלי לוי ,כבוד ראש המועצה הנכנס יוסי
ניסן ,חברי המועצה היוצאים ,הנכנסים ,החדשי ם ,הוותיקים ,עובד י
המועצה .אלי ,באמת היישוב שלנו יפהפה ,טוב ,אנחנו מודים לך על
כך ,ראינו ,שמענו ,תודה רבה לך מאחלים לך בריאות איתנה והצלחה
בהמשך הדרך .יוסי ניסן ,יגעת מצאת תאמין ,כל הכבוד לך ,כל הכבוד
לך יוסי .אני מתחייב לעזור לך ,לשתף פעולה ,ואני מבקש מכל חברי
המועצה ,לעז ור ליוסי ,להבים זה הבית שלנו ,ואנחנו חייבים להמשיך
ולהוביל את להבים קדימה ,תודה רבה לכולכם ,תודה שבאתם תודה
לכם ,אוהב אתכם.

מר יוסי ניסן:

קובי נודלמן בבקשה.

מר קובי נודלמן:

ערב טוב לכולם .אחרי חודשים רבים של תקופת בחירות ואני וחבריי
למ ליאה חזרנו למרחב הציבורי האישי של התושבים ביישוב .מי מכם
המנצחים ומי מכם המתלהבים או המצוינים או היש במי לבחור,
ואחרונים חביבים סיעת " יעדים "  .הגיע הזמן שלנו הנבחרים להוכיח
לציבור כי נבחרנו למטרות אותן הצגנו לתושבים .עכשיו הגיע הזמן בו
התושבים יחדרו למתחם ה ציבורי והאישי שלנ ו של כל אחת ואחד
מאיתנו .לא פשוט ולא קל להיות איש ציבור ,ופעמים רבות יבחנו
אותנו וישפטו אותנו בנקודה אחת קטנה ,ולא יסתכלו על מכלול
התמונה .פעמים אחרות אנחנו נאלץ לקבל החלטות אשר עלולות לפגוע
בקרובים אלינו מתוך ראייה רחבה ,אשר אמורה להסתכל על מכלול
הציבור .איש ציבור נבחן ביכולת העשייה שלו ,אך בראש ובראשונה
ביכולת להקשיב לרחשי הציבור ,וביכולת שלו להכיל את האחר
וביכולת שלו לבחון ולהוביל דרך אשר תיתן מענה לצורך האמיתי
הקיים .משימתו של נבחר ציבור היא ללא זמן וללא גבול ופעמים רבות
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אנחנו נדרשים לע ניין שלא בסדר יומ נו .לכן חשוב יותר מתמיד שכולנו
נפעל כאחד .לכן חשוב עכשיו שנגמרו הבחירות שנשים את האגו בצד,
וביחד נוביל משותפת אחת אחד לצד השני לטובת להבים .חברים,
בנימה אישית זו אני רוצה לברך את כולם ולאחל לנו עשייה פורייה
בתחומים השונים ,אני רוצה לאחל לי וסי ראש המועצה הנ בחר הצלחה
רבה בעשייה למען תושבי להבים ,אני וחבריי כאן בכדי לסייע לך
בקידום היישוב .אני רוצה לנצל הזדמנות זו ולברך את ראש המועצה
היוצא מר אלי לוי על פועלו הרב במהלך  18השנים האחרונות בהן
כיהן כראש מועצה .היישוב נבנה והתפתח רבות בשנים הללו ,וחשוב
שכולנו נכיר תודה על הדבר .לתושבים אני רוצה לומר כי אנחנו כאן
בשבילכם ,ואני כולי תקווה כי נצליח ליישם את מה שהבטחנו בתקופת
הבחירות .תודה רבה.
לסעיף  - 3הצהרת אמונים של חברי המועצה
מר יוסי ניסן:

כעת אנחנו נצהיר אמונים כמיטב המסורת והנוהג ,אז אני אהי ה
הראשון .אני  ,יו סי ניסן  ,מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל,
ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.

גב' רונית דמרי עייאש :אני  ,רונית דמרי עייאש  ,מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל,
ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.
גב' עדי זנד:

אני  ,עדי זנד  ,מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמ לא
באמונה את שליחותי במועצה.

גב' ברוריה אליעז:

אני  ,ברוריה אליעז  ,מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא
באמונה את שליחותי במועצה.

מר עפר לוי:

אני  ,עפר לוי  ,מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא באמונה
את שליחותי במועצה.

מר קובי נודלמן:

אני  ,קובי נודלמן  ,מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא
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באמונה את שליחותי במועצה.
גב' יהודית בלום:

אני  ,יהודית בלום  ,מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ,ולמלא
באמונה את שליחותי במועצה.

מר שלומי שטרית:

אני  ,שלומי שטרית  ,מתחייב לשמור אמונים למדי נת ישראל ,ולמלא
ב אמונה את שליחותי במועצה.

לסעיף  – 4ישיבת מליאת המועצה ה  8-במנין לשנת 2018

לסעיף  - 4.2אישור זכויות חתימה
מר יוסף ניסן:

אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה ה 8-במניין לשנת  ,2018וזו הישיבה
הראשונה של המועצה הנכנסת .על סדר היום זה אישור זכויות חתימה ,אז
אנחנו נצביע על כך ,נכון? אז העברת זכויות חתימה מראש המועצה היוצא
לראש המועצה הנכנס .מי בעד? והגזברית כמובן .תראו איזו פתיחה יפה
כולם...

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את מר יוסי ניסן ראש המועצה וגזברית המועצה גב' ליליאן אדרי
למורשי החתימה של המועצה.
לסעיף  - 4.3קביעת מועד קבוע לישיבות המועצה שמן המנין
מר יוסי ניסן:

רוצים לקבוע מועד קבוע לישיבות מועצה ,נשאיר את זה ביום שלישי בערב,
ב 20:00-בערב .השלישי הראשון בכל תחילת כל חודש.

החלטה :הוחלט פה אחד לקבוע את המועד הקבוע לישיבות המועצה שמן המנין ליום שלישי
הראשון בכל חודש בשעה .20:00
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לסעיף  - 4.4הסב ר בדבר כללי התנהגות בישיבות המועצה וכללי האתיקה של נבחרי ציבור – עו"ד
קרין כהן ,יועמ"ש המועצה (חלוקת חוברת כללי אתיקה לנבחרים)
מר יוסי ניסן:

אנחנו נקבל הסבר על כללי התנהגות בישיבות המועצה וכללי האתיקה של
נבחרי ציבור .עו"ד קרין ממשרדו של מר פישר ,בבקשה.

עו"ד קרין כהן:

ערב טוב לכולם ,אני היועצת המשפטית של המועצה .הערב הזה מאוד מרגש,
אני רוצה לאחל בהצלחה לאלי על הדרך החדשה ולהודות לו .אז כמו
שהתחלתי לומר אני היועצת המשפטית של המועצה .הערב הזה ערב מאוד
מר גש ,אני רוצה לאחל בהצלחה לראש המועצה היוצא ,קרוב לשנה אני
עובדת פה במועצה ,ולמדתי ממך המון ,אתה איש של עשייה והיישוב הזה
בדם שלך ,ורואים את זה וזה מדבק ,ואני מאחלת לך המון הצלחה ובריאות
ותודה רבה .גם לחברי המועצה היוצאים ,אני רוצה לאחל המון בהצלחה
ליוסי ,א תה מוכשר כל הכבוד ושיהיה בהצלחה ,אני אשמח לעמוד לרשותך
ואני בטוחה שכולנו יחד עם חברי המועצה הנכנסים נעבוד בשיתוף פעולה,
כדי שהיישוב הזה יצליח וישמור על המקום שלו כפי שאנחנו שמענו פה
מהדברים היום .לגבי כללי ההתנהגות בישיבות המועצה הואיל ואני רואה
שהערב הזה קצת התארך ,אז אני אקצר ואני רק יעבור בדגשים ,וכמובן אם
למישהו יש שאלות אז מוזמנים לפנות אליי .ראש המועצה הוא האחראי לכך
שהתפקידים שהוטלו על המועצה יבוצעו כראוי .לחברי המועצה יש זכות עיון
במסמכים ,הם יכולים לפנות בכתב לבקש ,וראש המועצה כמובן הוא זה
שעובר על הדברים ומאפשר זאת מראש .המועצה תקיים ישיבה מן המניין
אחת לחודש ,לפני רגע אנחנו קבענו שזה יהיה בתחילת החודש בימי שלישי
בשעה  18:00או ?19:00
באותו נוהל ,ישיבה שלא מן המניין ראש המועצה רשאי לכנס ללא הגבלה.
לצורך כינוס של ישיבה שלא מן המניין ביוזמה של חברי המועצה אז דרוש
רוב של  . 1/3כל הדיונים יהיו פומביים ובתנאים מסוימים שקבועים בחוק הם
יהיו בדלתיים סגורות .מבחינת קוורום לקיום ישיבה אז מניין חוקי הוא
ישיבה ברוב של חברי מועצה .ראש המועצה הוא זה שיקבע את סדר היום.
תיקון פרוטוקול :ככול ויש הערות אז מאשרים אותם בתחילת הישיבה ,אם
אין הערות רואים את הפרוטוקול כמאושר .חבר מועצה רשאי להביא בקשה
להוספת הצעה לסדר יום ,מועד ההגשה הוא  48שעות לפני הישיבה .ראש
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המועצה הוא היו"ר והוא מנהל את הישיבה .משך הדיבור לחבר מועצה בכל
ישיבה הוא  10דקות .לעניין שאילתה ,ניתן להגיש שאילתה לפחות  48שעות
לפני הישיבה .החלטות מועצה שלא נדרש להן רוב מיוחד לפי כל דין יתקבלו
ברוב קולות המצביעים .משך זמן של ישיבות המועצה הוא לא יותר מ4-
שעות .פרוטוקול הישיבה ייחתם על ידי ראש המועצה ומזכיר המועצה
והעתק יימסר לחברי המועצה לפחות  48שעות לפני מועד הישיבה הבאה .זהו
חברים ,יש לנו הרבה עבודה ואני מאחלת לכולנו בהצלחה.
מר יוסי ניסן:

אני רוצה להודות לכל מי שהגיע היום ,לאחל לכם ולכל בני ביתכם חג שמח
ובשמחות ,תודה רבה.

נועל את הישיבה.

____(_____)-
מר יוסי ניסן

____(_____)-
גב' עדנה זטלאוי

ראש המועצה

מזכירת המועצה
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