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 4979מספרנו          מה/                                                           
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 5.6.2018 ,חתשע"כ"ב בסיון , שלישימיום 
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 .  1.5.18מיום  3/18אישור פרוטוקול ישיבה  - 1לסעיף 
 

. קודם כל אני 2018-ברשותכם אנחנו נפתח את הישיבה הרביעית במניין ל  מר אלי לוי:
רוצה להתנצל שאנחנו פותחים את הישיבה באיחור, התארכנו קצת בוועדה 
לתכנון ובנייה, גם התחלנו קצת מאוחר. זה היה בשביל רק דבר אחד כדי 
להקל ולא לעכב תכניות שתושבים מגישים. הישיבה גם היום נדחתה 

מיום  3/18עבר, אז זה בכלל היה חשוב. אישור פרוטוקול ישיבה משבוע ש
 . יש הערות? אין. 1.5.18

 
 .  1.5.18מיום  3/18פרוטוקול ישיבה : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה

 
 דיווח ראש מועצה. - 2לסעיף 

 
דיווח ראש המועצה. אחרי כל כך הרבה שנים אפשר להגיד בשעה טובה,   :מר אלי לוי

שלחו לנו היום אפילו את הנוסח של השלט וביקשו מאיתנו, כבר הגישו 
הסדרי תנועה לפתוח כבר את הציר מהכניסה לרכבת והקבלן מתחיל להציב 
את הקרוונים שלו, ומתחיל לעבוד. זה דבר חשוב מאוד שאנחנו מתקדמים 

הלך תוך כמה חודשים העסק הזה יהיה גמור שם. הקבלן קיבל איתו במ
 4-חודשים. אבל הוא אמר שהוא יסיים את זה ב 10נדמה לי משהו כמו 

חודשים. הוא חיפש בונוס לדבר הזה, זה דבר אחד. תעודות גמר לשכונת 
 שניתנו.  6, נכון סלאבן? 6-שרונית, אני לא ראיתי מעבר ל

 
 שכנראה הולך לקבל.  2166יום אחד נוסף יש ה :אדר' סלאבן פנוביץ'

 
 הולך לקבל.   :מר אלי לוי

 
 כן.  :אדר' סלאבן פנוביץ'

 
 זה לא קיבל עדיין.   :מר אלי לוי

 
 לא קיבל,...  :אדר' סלאבן פנוביץ'

 
 גם קיבל?  4טופס  :עו"ד לימור לוגסי

 
 כן.  4זה נקרא תעודת גמר, אבל זה מקביל לטופס  4אין יותר טופס   :מר אלי לוי

 
  -פשוט הם צריכים לסיים הכול הכול, פעם הם היו צריכים קצת :אדר' סלאבן פנוביץ'

 
גם בן אדם יכול לעשות אחרי כמה שנים לצורך העניין,  4לא, בטופס  :עו"ד לימור לוגסי

 כשהוא אפילו גר בנכס. 
 

כן, אבל תעודת גמר, בלי תעודת גמר את לא מקבלת חשמל, כי אין לך   :מר אלי לוי
 חשמל זמני. 

 
 זה פעם אחת יש בדיקה.  :אדר' סלאבן פנוביץ'

 
אבל מה שאנחנו סגרנו גם עם חברת חשמל, היום כולם יכולים לקבל   :מר אלי לוי

חשמל זמני, שזה מעבר להנחיות של חברת חשמל, חברת חשמל בדרך כלל 
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חשמל זמני למגרש ריק וממנו מתחילים לבנות. אנחנו סגרנו איתם נותנת 
גם שלדים יכולים לקבל חשמל זמני. נדמה לי שיש כבר אחד שקיבל, אני לא 
זוכר את שם המשפחה, הם היו אצלי ובצעו להם עבודה וקיבלו. אני מעריך 
שתוך שבוע ימים גם כן נעיר את כל שכונת שרונית עם חשמל ישיר דרך 

ות של השכונה, מה שעד היום זה מחובר דרך שדרות רימון בשכונה מרכזי
הוותיקה, ודרך שדרות הזית לשכונה הוותיקה, ולא כל התאורה עובדת יש 
עומסים על המרכזייה, אז זה דבר נוסף שעשינו. אני לא זוכר אם סיפרתי 
או לא סיפרתי ששפכנו תמלחת בערב יום העצמאות כדי למנוע את האבק 

ות. דרך אגב זה דבר אדיר שהפסקנו את המשאיות לכביש של המשאי
המזרחי. אז תמלחת, והשבוע אנחנו שופכים עוד משאית אחת ואני מקווה 
שעם זה נעבור את הקיץ בשלום, בלי אבק שיהיה לאנשים. דבר נוסף אני 
רוצה פה לומר לכאלה שעשו מזה חוכא ואיטלולא בצילומים בכאלה 

ופריצות ודברים כאלה. אם אינני טועה מתחילת ואחרים, גניבות בשרונית, 
  -אפריל

 
 אמצע.   :מר דני מלכה

 
מאמצע אפריל ועד היום, טפו טפו טפו, אין שום דבר בשרונית. אנשים   :מר אלי לוי

שצעקו ביטחון וזה וגונבים ועושים והביטחון לא טוב, אז אני רוצה להגיד 
ת עבודה שפה הוצאנו על לכם שהקבלנים שחטפו מאיתנו הרבה בצווי הפסק

ימין ועל שמאל כדי לעשות סדר בג'ונגל, וזה אפילו הודה לנו מפקד משטרת 
רהט שביקרנו אצלו על הסדר שאנחנו עשינו בתוך שרונית, אז עד היום עד 

  -כמה שאנחנו יודעים, אפילו בין קבלן לקבלן לא נגנב
 

 אפילו איזמל לא נגנב.   :מר אלון בנדט
 

זה מה שאנחנו יודעים, ואת זה אפשר לשאול גם את הדיירים שגרים שם   :מר אלי לוי
מה קורה, יש גם ילדים כבר בשכונה שם, זה דברים שמאוד, אני אמרתי 
לכם כמה פעמים, העניין הזה של ביטחון האישי זה הדבר הכי חשוב אצלי. 
לא שפרצו אוטו בחניון של הסופר ומישהו השאיר טלפון או ארנק ופרצו את 

אוטו ולקחו את הארנק. אצלי ביטחון אישי שילדה בכיתה ז' או ח' יוצאת ה
בלילה הולכת הבית ברגל על המדרכה והיא בטוחה,  23:00-מהחברה שלה ב

ומרגישה בטוח ומרגישה טוב, זה בשבילי הביטחון האישי, ברגע שזה 
 מתערער אנחנו לא שם. 

 
 אבל יש את זה.   :ד"ר יעל סנה

 
 את זה.  אין  :מר אלי לוי

 
 אין את זה, אין את זה.   :מר אלון בנדט

 
 אין את זה.   :מר אלי לוי

 
 חד משמעית אין את זה.   :מר אלון בנדט

 
אין את זה, חברת מועצה שאומרת יש את זה, היא לא חיה ולא יודעת ולא  :מר אלי לוי

 נושמת ולא כלום. 
 

 לא, או שיש לה אינטרס אחר בלהגיד את זה.  :גב' רונית דמרי עייאש
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לא, אני לא נכנס לאינטרסים אחרים. אין את זה, אני אומר באחריות, אין   :מר אלי לוי

 את זה. 
 

  -אבל אני יודעת על ילדה כזאת שפנתה  :ד"ר יעל סנה
 

 למי היא פנתה? אליך, אולי אני לא יודע.   :מר אלי לוי
 

 ה. אין את ז  :מר אלון בנדט
 

-לנו אין את זה, אין את זה. לפני שנתיים היה איזה מישהו שתפסנו אותו ב  :מר אלי לוי
  -בלילה בדואי מבוגר, שילדה הלכה, ילדה בי"ב 21:30

 
 הלוואי ונדע, הלוואי.   :ד"ר יעל סנה

 
  -ילדה בי"ב לפני שנתיים  :מר אלי לוי

 
 אין את זה.   :מר אלון בנדט

 
  -הוא שאל אותה מה השעה היא נבהלה. כולנו יצאנו החוצה  :מר אלי לוי

 
 אז אני אומר לך, תקשיבי אנחנו כולנו פה אנחנו יודעים.   :מר אלון בנדט

 
סגרנו את היישוב עשינו את הכול, אין. הלאה, לא רוצה להיכנס בכלל   :מר אלי לוי

מר עוד לוויכוח. אז כל מי שמדבר על הביטחון שידבר על הביטחון. אני או
  -פעם

 
 עם נתונים.   :מר אלון בנדט

 
גונבים אוטו זה לא נחמד, פורצים לבית זה לא נעים, הכול מתגמד, מתגמד   :מר אלי לוי

 לביטחון האישי של הילדים שלנו. 
 

  -נכון, אם אין את זה, זה מצוין. רק אני  :ד"ר יעל סנה
 

  -אני חושב שלמען הפרוטוקול גם  :מר אלון בנדט
 

 מה זה יש את זה? את כחברת מועצה לא יודעת שיש את זה?   :אלי לוימר 
 

 מה?   :ד"ר יעל סנה
 

 שילדים מסתובבים פה בטוח?   :מר אלי לוי
 

 לא, אני לא יודעת את זה.   :ד"ר יעל סנה
 

 איך יכול...   :מר אלי לוי
 

אני אומרת לך שאני שומעת מילדות שמפחדות ללכת בלילה לבד. למשל   :ד"ר יעל סנה
 הנכדות שלי אומרות שהן לא נכנסות לפארק בלילה, בשום אופן. 
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 בנות כמה הנכדות שלך?   :מר אלי לוי
 

 . 12  :ד"ר יעל סנה
 

  -בלילה 12:00-? אם היא ב12:00-ב  :מר אלי לוי
 

  -12לא, בנות   :ד"ר יעל סנה
 

  -בלילה הולכת לפארק 12:00-אם היא ב  :לוימר אלי 
 

, לא. שזה יהיה ברור אלי, 12:00-, אני לא אמרתי שהולכת ב12:00בנות   :ד"ר יעל סנה
שיהיה ברור, קודם כל זה לא המצאה, מה שאני אומרת זה דברים מהשטח. 

  -אם זה לא, זה מצוין, הלוואי
 

שאול אותך כחברת מועצה אחראית תגידי לי רגע, אני עכשיו רוצה ל  :מר אלי לוי
ובאמת אני מתייחס אליך לא בציניות, קיבלת מידע כזה, יש ביישוב קב"ט, 

  -יש ביישוב יו"ר ועדת ביטחון
 

  -נכון, בגלל זה אמרתי לאלון עכשיו שאני אגיד לו ממי  :ד"ר יעל סנה
 

 עכשיו אמרת לנו.   :מר אלי לוי
 

  -גיע אליי באותו רגעלא, זה דבר שצריך לה  :מר אלון בנדט
 

דקה, יש ביישוב שוטר קהילתי וביישוב הזה אין ראש מועצה אין כלום, לא   :מר אלי לוי
צריך ראש מועצה, יש רק את אלה, למה לא פנית כחברת מועצה אחראית 

 אם יש דבר כזה, מיד שהנושא הזה יטופל. 
 

 אתה רוצה לשמוע למה?   :ד"ר יעל סנה
 

 בהחלט שאני רוצה.   :מר אלי לוי
 

בגלל שבאותו מעמד שהיא אמרה לי את זה, אמרתי לה שהיא תתקשר   :ד"ר יעל סנה
נתתי לה את המספר של אלון בנדט וביקשתי ממנה שתתקשר אליו, אמרתי 

 לה הוא אחראי על הביטחון, זה הכול. 
 

 אז אני לא קיבלתי שום דבר, ומבחינתי זה לא קיים.   :מר אלון בנדט
 

רק בגלל זה. ואם אתה רוצה אתה מכיר טוב טוב טוב את הבן אדם הזה   :יעל סנהד"ר 
 ואני מוכנה לסמס לך ולהגיד לך מי זה. 

 
אל תסמסי לי אל תגידי לי. אני יודע שמישהו היה אומר לי, אני הראשון   :מר אלי לוי

 שהייתי מרים טלפון לאלון בנדט ולדני, לא משנה לשוטר אפללו, לא משנה. 
 
  -אני רק רוצה לעשות  :ר אלון בנדטמ
 

 בוא, אני רוצה לסגור את זה.   :מר אלי לוי
 

 אז מה אתה אומר שאני סתם אומרת?   :ד"ר יעל סנה
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 לא, את לא אומרת סתם, את פעלת לא נכון זה הכול.   :מר אלי לוי

 
  -הא אוקיי. פעם הבאה  :ד"ר יעל סנה

 
רק הרחבה לנושא הביטחון וחשוב שזה ייאמר פה וחשוב שזה יצוין. גם   :מר אלון בנדט

 בנושא של הפריצות הביתה יש ירידה דרמטית. 
 

 טוב, כולם אומרים שהביטחון לא טוב, אתה מבין.   :מר אלי לוי
 

 לא, זה חשוב. אם אתה אומר, זה חשוב. יש לך נתונים?  :ד"ר יעל סנה
 

 בוודאי.   :מר אלון בנדט
 

 תפיץ אותם, תפיץ אותם.   :יעל סנהד"ר 
 

 בוודאי, אנחנו לא עובדים בלי נתונים.   :מר אלון בנדט
 

 אז תפיץ אותם.   :ד"ר יעל סנה
 

 הכול עובדים עם נתונים.   :מר אלון בנדט
 

 תפיץ למה אנשים סתם מדברים, כי הם לא מקבלים מידע.   :ד"ר יעל סנה
 

  -טוב, אני יכול  :מר אלי לוי
 

 לא מקבלים מידע.   :יעל סנהד"ר 
 

 נכון, זה הבעיה שקיפות.   :מר אלי לוי
 

 נכון.   :ד"ר יעל סנה
 

 הבעיה שלנו זה שקיפות.   :מר אלי לוי
 

 נכון.   :ד"ר יעל סנה
 

מידע זה שקיפות את צודקת, נכון. על זה צריך להחליף פה את כולם. אנחנו   :מר אלי לוי
 3אישרנו פה את הנוהל של גרירת גרוטאות. גרוטאה זה רכב שעומד מעל 

  -חודשים ושאין לו רישוי, אין לו טסט. והגיעו אלינו הרבה תלונות
 

 מול המיני פיץ' היה.  :גב' רונית דמרי עייאש
 

הגיעה לפה גברת של... אותו אחד מהמיני פיץ' הביא לי עד הבית אתמול   :מר אלי לוי
שלי עכשיו רכב, תבואו תראו, מיצובישי גאלנט ליד הבית שלי כן. ויש עוד 
אחד שעומד מול הבית של ד"ר פיש, שאשתו באה להתלונן אתמול, של 
אותו אחד, הוא מפזר אותם עכשיו ביישוב. אנחנו נכנסים לנוהל הזה, 

בחירות, המועצה ממשיכה ומתפקדת, ואנחנו נמשיך ונתפקד, בחירות לא 
נכנס לנוהל  על פי הנחיית היועצת המשפטית, אנחנו נבצע את הדברים 
האלה. זה גם ייכנס לאתר של המועצה, זה חייב להיות מפורסם באתר של 
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 המועצה. 
 

 כן, הנוהל יהיה באתר אין שום בעיה.  :גב' עדנה זטלאוי
 

ובן שיתוף פעולה עם השוטר, וסגירה עם גרריסטים ומי שצריך. דבר וכמ  :מר אלי לוי
נוסף, המועצה לישראל יפה, בשנה שעברה אנחנו היינו אמורים לקבל דגל, 

שנה, היה צריך  18ואני אומר את זה באחריות. ראש מועצה שמכהן פה 
דגלים מתוך הזה, אין לזה אח ורע בשום מקום. קיבלה את זה הר  3לקבל 

יוק חילקו את הדגלים, שבועיים לפני החלוקה של הדגלים היה אדר בד
  -פיגוע בהר אדר והדגל הזה נלקח

 
 חן.   :מר אלון בנדט

 
חן פיליפוביץ'. זה ניתן להר אדר יישוב יפהפה ואני חושב שיישוב לא פחות   :מר אלי לוי

יפה משלנו, וגם מגיע להם, קיבלו. השנה אנחנו נכנסים עוד פעם לתחרות. 
שבוע הבא ביום שלישי יבואו ויבחנו אותנו. אנחנו כבר הכנו את כל מה ב

 שצריך להכין, וגם איפה שיהיה סיורים נעשה סיורים. 
 

 זה גאולה דישון עדיין?   :ד"ר יעל סנה
 

 לא, מזמן לא.   :מר אלי לוי
 

 לא, זה יפה סעד.   :מר אלון בנדט
 

  -נו אז מה  :ד"ר יעל סנה
 

 זה לא קשור, התחרות היא תחרות היא אובייקטיבית,...   :מר אלון בנדט
 

 מסיבת המתגייסים.   :מר אלי לוי
 

 אני רוצה בשם מתגייס להגיד תודה על התיק, תודה על תיק רחצה.  :גב' רונית דמרי עייאש
 

 קיבלתי את התודה הזו ממקום מושבך בניו יורק. לא בניו יורק, בדרך.   :מר אלי לוי
 

 כן, אני מצטערת, אבל שלחתי את כל הפמיליה.  :דמרי עייאשגב' רונית 
 

 נכון.   :מר אלי לוי
 

  -היה מאוד יפה, ומאוד :גב' רונית דמרי עייאש
 

תודה. באותו ערב הייתה אמורה להתקיים מסיבת מתגייסים בשדרות   :מר אלי לוי
  -שטרחו עליה ליאור ועדנה

 
 ליאור.  :גב' עדנה זטלאוי

 
ליאור. ובגלל המצב הביטחוני אנחנו החלטנו לדחות את זה, ועכשיו אני   :מר אלי לוי

  -יודע שנקבע מועד
 

 . 21.6.18-כן, ב :גב' ליאור ברנס
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 זה נקבע יחד עם בני הנוער.  21.6.18-ב  :מר אלי לוי

 
כן, נקבע יחד איתם, עידן נתן לי את התאריך. הוצאתי כבר פרסום מחר אני  :גב' ליאור ברנס

 פיץ אותו. כבר א
 

 בסדר.   :מר אלי לוי
 

 אין בגרויות אין זה? :גב' רונית דמרי עייאש
 

 בדוק.  :גב' ליאור ברנס
 

 זה יום חמישי בשבוע?   :מר אלי לוי
 

 כן.  :גב' ליאור ברנס
 

 זה מצוין.   :מר אלי לוי
 

 נהדר, יום חמישי זה בכלל.  :גב' עדנה זטלאוי
 

אז תהיה מסיבה הטקס היה, תהיה מסיבת מתגייסים. אני רוצה להגיד   :מר אלי לוי
  -לכם דווקא בטקס השנה היו יותר משתתפים

 
 הייתה נוכחות.  :גב' בתיה הרפז

 
  -הייתה נוכחות הרבה יותר  :מר אלי לוי

 
 גם של הורים.  :גב' בתיה הרפז

 
סים לפני הרבה שנים, המשפחות הוותיקות שזוכרות את הכנס מתגיי :עו"ד לימור לוגסי

אומרים שמבחינה קהילתית זה נמצא בירידה. ההשתתפות של המשפחות 
  -בתוך ה

 
לא, אני אספר משהו שזה, תומר מתגייס השנה. קודם כל הילדים החליטו  :גב' רונית דמרי עייאש

 בינם לבין עצמם שרק ילדים מגיעים. 
 

 יע. כן, שמעתי שאמרו להורים לא להג :עו"ד לימור לוגסי
 

הם פשוט אמרו להורים לא להגיע. ואני התעקשתי תלך, מניו יורק תלך  :גב' רונית דמרי עייאש
תלך תלך, זה חשוב. אבל הילדים ישבו כולם לבד. השכבה הזאתי היא 
מאוד מיוחדת, באמת. היא טובה במיוחד, אבל הם פשוט אמרו להורים לא 

  -להגיע. אתה אומר שהיו הרבה אנשים
 

  -כשאת אומרת לי השכבה הזו  :לוימר אלי 
 

 היו הרבה ילדים.  :גב' רונית דמרי עייאש
 

  -מהשכבה של קובי פלצ'י ורן הרפז  :מר אלי לוי
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 כל השכבה הזאת...  :גב' עדנה זטלאוי
 

... ובנג'מין ובובליל וזה מהשכבה ההיא ועד השכבה הזו, לא הייתה שכבה   :מר אלי לוי
 מגובשת, בצורה שמגובשת כלל שכבתית חוץ מהשכבה הזאת. 

 
 זאת.  :גב' רונית דמרי עייאש

 
כן. יש גיבושים בשכבות אבל בדרך כלל זה קבוצות. אנחנו מכירים את זה   :מר אלי לוי

יאור. אז גם רואים מאחוריכם וקודם כל תודה רבה, ותודה רבה לל
הקרטונים של התיקים שעוד לא באו לקחת, שעוד לא הגיעו אפילו לקחת, 
אז יש כאלה. אחרי טקס ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל ופיגועי הטרור 
למיניהם, מישהי כתבה לי, אני לא יודע קצת הצטמררתי "טקס רדוד". אני 

, זה פשוט לקחתי החזרתי את נשבע לכם לא יודע מי זו, לא המשכתי לקרוא
זה בדואר, שמתי את זה חזרה בדואר, לא המשכתי לקרוא את הדבר הזה, 

 טקס רדוד. 
 

 אבל אפרופו למה אמרת את זה עכשיו?  :גב' עדנה זטלאוי
 

 לא, זה ישב לי על הלב.   :מר אלי לוי
 

 הא קהילתי, קהילתי משהו.  :גב' עדנה זטלאוי
 

רואה איך הכביש  3ישב לי על הלב. אמרתי חניון הרכבת, מי שנוסע בכביש   :מר אלי לוי
הזה נעשה יפה עם שדרת העצים ועוד שדרת עצים, ואבנים לאורך וברזייה 

 שיש לנו שמה, לא יודע היא מחוברת כבר למים סלאבן? 
 

איך אנשים פגש אותי מישהו מהיישוב שעובד איתי, תקשיבו היה מדורות,  :גב' רונית דמרי עייאש
עשו את זה כל כך יפה, כל כך לבן, כל כך חגיגי, איך אנשים חנו באמצע על 

  -האי, כי לא היה והכול היה מכוניות
 

אני כעסתי על השוטר שנתן את זה, אמרתי לשוטר איפה המתנדבים? איפה   :מר אלי לוי
 שוטר נוסף? היה שוטר אחד בכל המדורות. 

 
 לך להגיד, איך אנשים עושים את זה, עכשיו שמו שם חדשים. הוא ה :גב' רונית דמרי עייאש

 
 נכון, נכון.  :גב' עדנה זטלאוי

 
הכול לבן ומצוחצח, איך הם עולים על הג'יפ שלהם על אי התנועה הזה, כל  :גב' רונית דמרי עייאש

 כך מפריע, קצת תשומת לב. 
 

 כי מותר, כי מותר לי...  :גב' עדנה זטלאוי
 

 זה מעצבן.  :עייאש גב' רונית דמרי
 

. לפני 3טוב, יש למישהו עוד שאלות שרוצה לדעת? לא. אני הולך לסעיף   :מר אלי לוי
, אני רוצה פה להודיע למליאה. אתם יודעים שיש בעיה 3שאני הולך לסעיף 

מורות של אנגלית שאחת עומדת  2בכל המדינה עם מורות לאנגלית. ולנו יש 
ני הולך לקחת אותם בשנה הבאה, ואז יהיה שעות שא 20לעזוב, יש לנו גם 

 , נכון? 2מורות לאנגלית כשבתקן צריך להיות  3לנו למעשה 
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 כן.  :גב' בתיה הרפז

 
אבל יש דבר אחד, היום רשויות מקומיות מפתות מורות לאנגלית, ומורות   :מר אלי לוי

לאנגלית טובות בכל מיני מנעמים, כדי שיבואו ויעבדו וירצו, אז אני רוצה 
להגיד לכם דבר אחד, גם אצלנו יש מחשבות למורות לאנגלית ואני יודע 

לה שהם התחילו לנהל משאים ומתנים, אחת אפילו עם עומר מה עומר נותן 
ואיך נותן לה. אני רק מופתע שמשרד החינוך נותן לזה יד. אם יבוא משרד 
החינוך ויגיד הרשות המקומית צריכה להעמיד, סתם אני אומר את זה, רכב 
למורה לאנגלית וקטנוע למורה מתמטיקה, בדיוק כמו שעשו לנו עם 
הקייטנות, אתה לא תגבה ככה, ולא תגבה ככה, ולא תגבה ככה, ואנחנו 

לכים פה לשבור את העצמות בעניין הזה ולהוציא כסף על הדבר הזה, הו
ואת יודעת את זה רונית, זה דבר שאנחנו עכשיו מתחילים להתמודד איתו. 

  -השבוע ישבה אצלי יו"ר ועדת חינוך עדי רון, ישבה אצלי מנהלת בית הספר
 

 לא, ועד הורים מרכזי. היא ועדת חינוך.  :גב' עדנה זטלאוי
 

 ומה אמרתי?   :לוי מר אלי
 

 ועדת חינוך.   :ד"ר יעל סנה
 

 סליחה, יו"ר ועד הורים מרכזי סליחה.   :מר אלי לוי
 

 לקחת לרונית את התפקיד.   :ד"ר יעל סנה
 

 היום אני ישבתי...  :גב' רונית דמרי עייאש
 

אני רציתי לתת לרונית תפקיד אחר, היא עוד מתלבטת, ולא אוסיף. לכן   :מר אלי לוי
עניין הזה קצת נמצא אצלנו, ואנחנו נכנסים, אני לא יודע אם זה לא יעלה ה

לנו, אני אומר עוד פעם אני לא יודע אם זה לא יעלה לנו, בדיוק כמו שקורה 
קייטנות  2לנו עכשיו עם הקייטנות. עכשיו אני גם רוצה להגיד פה, תראו יש 

לא משנה אם  נוספות שפועלות בחודשים יולי ואוגוסט. הצו החדש אומר,
הקייטנה היא פרטית אם היא חב"ד או אם היא אמונה, או אם היא נעמ"ת 
או אם כל גוף אחר. כל קייטנה שפועלת, גבירתי היועצת המשפטית, כל 
קייטנה שפועלת במבנה ציבורי היא קייטנה ציבורית מבחינת הצו. זאת 

ייטנה אומרת שהרב יוסל לא יכול להחליט מחר בבוקר כמה הוא גובה, וק
במועדון החברים לא יכולה מחר בבוקר לבוא ולהגיד כמה היא גובה. אני 
מחכה לעניין הזה לבינמן שיחזור ממולדובה, אני רוצה לשבת איתו לראות 

 איך אנחנו מתקדמים עם הדבר הזה, אני ראיתי כבר פרסום. 
 

 נכון.   :ד"ר יעל סנה
 

 פרסמו את הקייטנה אנחנו עוד לא נתנו אפילו, איך זה נקרא?   :מר אלי לוי
 

 רישוי עסקים.  :גב' ליליאן אדרי
 

 850אני יודע שהוא פרסם, ₪,  850רישוי עסקים אפילו עוד לא. חב"ד זה   :מר אלי לוי
 .₪ 
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 ₪...  850 :גב' רונית דמרי עייאש
 

 ₪.  850הוא גובה   :מר אלי לוי
 

 לא יעמוד, חייב להוריד.  :גב' רונית דמרי עייאש
 

  -נכון, בהחלט שהוא חייב להוריד. אז זה מה שאני אומר  :מר אלי לוי
 

 זה מעל התקרה.  :גב' עדנה זטלאוי
 

מי שצריך לאכוף את זה, מי שצריך לתת רישוי לדבר הזה, זה המועצה.   :מר אלי לוי
 אנחנו לא רוצים לתת הסברים. 

 
 היו בקייטנה של חב"ד. כשהילי ועומר   :ד"ר יעל סנה

 
 ₪.  400-בקיץ, כשהוא התחיל הוא התחיל ב₪  400היה גם   :מר אלי לוי

 
 ₪.  200דיברו על זה שיש קייטנה של  :גב' עדנה זטלאוי

 
היה בשנה שעברה, אני בדקתי את זה ניסים. הדבר הזה כמו ₪  ₪820,  820  :מר אלי לוי

שסיפרתי על המורים לאנגלית, זה גם קורה עם פסיכולוגים. הנה אני אומר 
 לכם הפסיכולוגית לגיל הרך יעל בר עוז כבר הודיעה לנו שהיא הולכת. 

 
 יש לנו חוסר בתקן...  :גב' עדנה זטלאוי

 
ועכשיו יש לנו חוסר בתקן, ויהיה לנו עוד חסר בתקן. אז עיריית באר שבע   :מר אלי לוי

לא ידוע איך פיתתה אותה. אני רוצה לומר לכם דבר אחד נוסף, והוא איננו 
פה, ואני שמח שהוא עומד בפיתוי. אנחנו כמועצה מסודרת יש תקשיר יש 

עזרים פה, אנחנו מותחים אותו לפעמים גם שולחים חריגים למשרד הפנים נ
בחגית מגן שהיא הממונה על כוח אדם במרכז השלטון המקומי, כדי לסייע 
פה לעובדים שאנחנו רוצים אותם, לרוב זה לא מצליח לנו. להגיד באמת 
לדייגו, אני רוצה להגיד לכם הפיתויים עליו גדולים מאוד. אפילו של מינהל 

ודש התכנון הארצי, שבהסכמה שלנו הוא יוצא פעם פעמיים שלוש בח
להרצאות מטעם מינהל התכנון הארצי, על הנושא של הרפורמה, על הנושא 

  -של התוכניות המקוונות. זאת אומרת השוק הפך להיות זה. עומד
 

  3.6%... אחוז האבטלה בארץ עומדת על  :גב' רונית דמרי עייאש
 

  -3.8%  :מר אלון בנדט
 

 לא, אבל אנשי המקצוע האלה אני מדבר.   :מר אלי לוי
 

, פרסמו השבוע 3.8%זה מה שאני אומרת אם הממוצע הארצי עומד על  :גב' רונית דמרי עייאש
שזה טיפה עלה, תראו כמה נמוך, תיקח את המקצועות המקצועיים האלה 

  -שכל כך מיוחדים ואתה הופך להיות ממש מקצועי בהם
 

תלוננו הקבלנים עכשיו אני רוצה להגיד לכם עוד דבר, רוביק דנילוביץ ה  :מר אלי לוי
בבאר שבע שתוכניות שהן בשלות למצב של היתר בנייה בעיריית באר שבע, 
לוקח הרבה זמן. אני מדבר על הקבלנים שבונים את הבנייה הרוויה, ויש 
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להם מימונים ובנקים, זה לא כמו אדם פרטי. ואני שמעתי את רוביק אמר: 
 2ות תכניות, נכון? בודק 2יש בעיה של בודקות תכניות. אצלנו התקן אומר 

בודקות תכניות, וגם פה יכולים, בודקת  3בודקות תכניות אנחנו מעסיקים 
 תכנית אחת באה אלינו ממיתר. 

 
 . 2כרגע אנחנו מעסיקים  :גב' עדנה זטלאוי

 
 בחופשת לידה.  1, 3לא, אנחנו מעסיקים   :מר אלי לוי

 
 נכון.  :גב' עדנה זטלאוי

 
, מישהי בחופשת לידה, בפועל בעבודה נמצאות 3לא, לא, אנחנו מעסיקים   :מר אלי לוי

2 . 
 

 נכון.  :גב' עדנה זטלאוי
 

אחת באה אלינו ממיתר..., אני רוצה להגיד לך בודקת תכניות, הנה סלאבן   :מר אלי לוי
  -פה

 
 מצוינת.  :אדר' סלאבן פנוביץ'

 
מעולה. דיאנה חזרה מחופשה גם כן... את התוכניות וורד שאנחנו מחכים   :מר אלי לוי

 שהיא תחזור, נדמה לי באוגוסט משהו לא? 
 

 עוד לא נתנה לנו סופי, אבל כן לקראת אוגוסט.  :אדר' סלאבן פנוביץ'
 

 מה זה לא נתנה סופי?   :מר אלי לוי
 

 מותר לה להאריך.  :גב' עדנה זטלאוי
 

 חצי שנה, עוד יותר מחצי שנה?   :מר אלי לוי
 

 בטח.  :גב' עדנה זטלאוי
 

 למעלה מחצי שנה?   :מר אלי לוי
 

 שבועות, והיא יכולה להאריך.  26חופשת הלידה היא חצי שנה  :גב' עדנה זטלאוי
 

 מעבר לחצי שנה?   :מר אלי לוי
 

 כן בוודאי.  :גב' עדנה זטלאוי
 

 לא בתשלום אבל.  :אדר' סלאבן פנוביץ'
 
 שבועות.  14-התשלום נגמר ב :ב' עדנה זטלאויג
 

 חודשים נגמר.  3אחרי   :מר אלי לוי
 

 שבועות נגמר התשלום.  14-כן, ב :גב' עדנה זטלאוי
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 ליליאן את יכולה ללכת לגרמניה להיכנס להיריון...   :מר אלי לוי

 
 )מדברים יחד( 

 
 לבוסניה עדיף.  :גב' ליליאן אדרי

 
 אז לכי לבוסניה.   :מר אלי לוי

 זה למעשה מה שלי היה לומר. 
 

 תוספת גברי בוועדות: ועדת משנה לתכנון ובנייה וועדת מכרזים. - 3לסעיף 
 

  -. רצינו להעלות לסדר היום משהו נכון? תב"ר זה האחזקה3  :מר אלי לוי
 

 לא, זה לישיבה הבאה.  :גב' ליליאן אדרי
 

ישיבה הבאה טוב. אנחנו נתקלים באמת כולנו עסוקים, אין לי טענה לאיש.   :מר אלי לוי
אבל בפרט בוועדה לתכנון ובנייה, אנחנו נתקלים תמיד בחסר של חבר אחד, 

  -זה גורם לנו שאין לנו קוורום להפעיל את הוועדה. אני אמרתי
 

  -והרפורמה מדברת על זמנים, אתה לא יכול ל :גב' עדנה זטלאוי
 

נכון, ואני הנחיתי את דייגו והוא אמר שזה בלתי אפשרי, גם היום הוא   :לוי מר אלי
התעקש, הוא נאחז ביועצת המשפטית שאני הייתי רוצה כל שבוע ועדה 
לתכנון ובנייה, כדי פשוט לא לעכב אף אדם שהבקשה שלו נמצאת אצלנו. 
ואני הבנתי שהמינימום הנדרש זה שבועיים בין ועדה לוועדה, כי זה 

רוטוקולים וזה כל מיני דברים אחרים בדרך, אתה לא יכול לגרור פ
פרוטוקול מישיבה אחת לדלג על ישיבה ולהביא אותו לישיבה אחרת 
לאישור, אתה חייב באותה ישיבה של הפרוטוקול הקודם, לאשר בישיבה 
הנוכחית של הפרוטוקול הקודם. לכן גם בוועדת מכרזים אני רוצה להרבות 

ם, וזה התייעצתי גם עם היועצת המשפטית של הוועדה, את ועדת המכרזי
 לוי. איך קוראים לה לוי מה? שירי?

 
 שירי.  :עו"ד קרין כהן

 
שירי לוי. התייעצתי איתה ואני מבקש לצרף את חבר המועצה ניסים פרץ   :מר אלי לוי

לוועדה. ניסים הוא פנסיונר גמלאי יושב בארץ, היום גם דיברנו עם לימור 
בבוקר,  08:45-חנו הולכים להקדים גם את דיוני הוועדה עכשיו לבכלל, אנ

8:30 8:45 . 
 

 איזה ועדה?   :ד"ר יעל סנה
 

ועדת תכנון ובנייה. ואנחנו באמת לא רוצים לעכב אף תכנית בעניין הזה.   :מר אלי לוי
אנחנו לא רוצים שאיש ייפגע, בגלל שאין פה קוורום. בסופו של דבר אנחנו 

ת ההסברים לדיירים לבונים, ואין לנו תשובות לתת להם, צריכים לתת א
פשוט אין לנו תשובות לתת להם. אז זה אחד, ואני מבקש גם לצרף את 
ניסים לוועדת המכרזים ואז זה גם יקל על ועדת המכרזים. אז אם יש 

 מתנגדים? 



 

 14 

 
 לא.   :???

 
 אין מתנגדים. נמנעים? אין נמנעים.   :מר אלי לוי

 
 הערה קטנה, ניסים פרץ הוא חבר מליאת התכנון והבנייה.  :זטלאויגב' עדנה 

 
 נכון, אני מדבר על ועדת המשנה.   :מר אלי לוי

 
ומכיוון שהוא חבר מליאת התכנון והבנייה הוא כבר עבר את השאלון של  :גב' עדנה זטלאוי

ניגוד העניינים, כך שהכניסה שלו לוועדת תכנון ובנייה היא למעשה חלקה, 
 ן צורך לבדוק את זה מחדש. ואי

 
 מה עם הדיון בהתנגדויות?   :ד"ר יעל סנה

 
שבועות. יש עניין של מקוונת,  3יהיה דיון בהתנגדויות, אני מחכה לו כבר   :מר אלי לוי

 מה הוא הסביר היום דייגו? שאלתי בדיוק את השאלה שלך. 
 

  -אנחנו צריכים... ולעבור על הכול, יש הרבה התנגדויות יש :אדר' סלאבן פנוביץ'
 

 לא, לא, אני לא מדבר על הרבה התנגדויות, אנחנו נשמע את כולם.   :מר אלי לוי
 

 כן, כן.  :אדר' סלאבן פנוביץ'
 

אני מדבר על הפרוצדורה עד שנגיע להתנגדות. אמרתם צריך להקליט,   :מר אלי לוי
  -מקוונת

 
 נכון, זה מה שאני אומר.  :פנוביץ'אדר' סלאבן 

 
 צריך ללכת לא יודע לאן, כל הדברים האלה.   :מר אלי לוי

 
  -יש פשוט הרבה מסמכים, הרבה ניירת שצריך :אדר' סלאבן פנוביץ'

 
 להזין אותה למערכת.  :עו"ד לימור לוגסי

 
  -להזין אותה במערכת :אדר' סלאבן פנוביץ'

 
היה מוכן או לא יהיה מוכן, חבל שהיועצת המשפטית של אני מצהיר פה י  :מר אלי לוי

ועדת תכנון ובנייה לא נמצאת פה, אני רוצה שסוף השישי במקסימום 
 יתחילו להישמע התנגדויות, מהבוקר עד הערב.  1.7.18

 
 נכון, כי אחרת לא יזוז.   :ד"ר יעל סנה

 
להיות בשמיעה של  מהבוקר עד הערב. ואני מקווה שחברי הוועדה יוכלו  :מר אלי לוי

ההתנגדויות, כי אם לא יהיו חברי ועדה אין קוורום ואי אפשר לשמוע 
 התנגדות. 

 
בגלל זה חשוב לדעת הערכת זמן, כדי להיערך. ואז מה נעשה את זה בבוקר   :ד"ר יעל סנה

 או בערב?
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  -מה זה משנה אני שמעתי שכבר כמה אמרו  :מר אלי לוי

 
 השאלה אם את ההתנגדויות אתה מתכוון לשמוע כמליאת תכנון ובנייה?  :עו"ד לימור לוגסי

 
 לא, ועדת משנה.   :מר אלי לוי

 
 רק כוועדה?  :עו"ד לימור לוגסי

 
 אנחנו הולכים כוועדת משנה.   :מר אלי לוי

 
  -הא אז אנחנו  :ד"ר יעל סנה

 
. אני הבנתי שלא לא, רק בוועדת משנה, אחר כך יבוא הכול לדיון במליאה  :מר אלי לוי

 משנה, כבר הצהירו כמה מועמדים שהם יבטלו את התוכנית הזו. 
 

 הם עצרו. עצרו את ההרחבה לשכונת שרונים.  :עו"ד לימור לוגסי
 

 לא, לא זה, יבטלו בכלל את התוכנית הזו של שרונים.   :מר אלי לוי
 

 ... כמה ציניות במשפט אחד, תשאירי את זה, תחלקי את זה.  :גב' רונית דמרי עייאש
 

 אז זה בסדר.   :מר אלי לוי
 

את מינויו של מר ניסים פרץ כחבר בוועדת משנה לתכנון ובנייה : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 וחבר בוועדת מכרזים. 

 
אישור ניהול מו"מ עם מציעים בקשר עם הפעלת מעון היום לשנה"ל התשע"ט. זאת  - 4לסעיף 

 לאחר שמציע יחיד שהגיש בקול קורא שפורסם, נפסל. 
 

אישור ניהול מו"מ עם מציעים בקשר עם הפעלת מעון היום לשנת   :מר אלי לוי
  -הלימודים תשע"ט. אני הייתי רוצה שעדנה

 
 למה?  :גב' עדנה זטלאוי

 
 אני טוב. אני וקרין נמצאת פה.   :י לוימר אל

 
 כן.  :גב' עדנה זטלאוי

 
המפעילים של המעון קהילה הודיעו לנו שהם לא ימשיכו ויפעילו. יצא   :מר אלי לוי

 -מכרז או קול קורא
 

 קול קורא.   :עו"ד קרין כהן
 

יצא קול קורא בדיוק על פי דין על פי חוק, בליווי היועצת המשפטית   :מר אלי לוי
  -2ומזכיר המועצה, יצא קול קורא. בסיור קבלנים השתתפו 

 
 נכון.  :גב' עדנה זטלאוי
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  -ובהצעות  :מר אלי לוי

 
 . 1 :גב' עדנה זטלאוי

 
 השתתף שזה עמותת קהילה.  1  :מר אלי לוי

 
 כן, המפעיל הקיים.  :עו"ד לימור לוגסי

 
  -ואז העברנו אותו באמת ל  :ד"ר יעל סנה

 
 ואז היה שמה עניין של פסילה או משהו כזה.   :מר אלי לוי

 
 נכון.   :ד"ר יעל סנה

 
אבל מאחר וזה קול קורא וזה לא מכרז, וזה לפי הצעה של היועצת   :מר אלי לוי

פטית, אנחנו המשפטית או הצעה של עדנה ונתמכת על ידי היועצת המש
  -מבקשים את האישור של המליאה להיכנס למשא ומתן עם ארגונים

 
 זה מה שהצענו.   :ד"ר יעל סנה

 
 חייב.  :עו"ד לימור לוגסי

 
 הא עם ארגונים אחרים.   :ד"ר יעל סנה

 
 כן.   :מר אלי לוי

 
 חייב.  :עו"ד לימור לוגסי

 
עם כל הארגונים, עם כל מי שרק אפשר להיכנס למשא ומתן בעניין הזה. זו   :מר אלי לוי

הייתה ההמלצה של ועדת המכרזים, אבל אני לא יכול לקבל את ההמלצה 
 כראש מועצה ולחתום עליה, אני רוצה את האישור של המליאה. 

 
 בטח לעניין הזה.  :גב' עדנה זטלאוי

 
 לעניין הזה.   :מר אלי לוי

 
 לפעול על פי הסעיף הזה.  :לאויגב' עדנה זט

 
 מה הסיבה...   :מר יוסי ניסן

 
 אלי מה זה ארגונים גם אנשים פרטיים יכולים לבוא ולבקש?  :עו"ד לימור לוגסי

 
 )מדברים יחד( 

 
ויצ"ו לא הגישו הצעה, ורק המפעיל הנוכחי הגיש הצעה. אבל במסגרת   :עו"ד קרין כהן

  -ההצעה שלו היא לא תאמה את תנאי הקול קורא
 

 מקרים.  2-ב :גב' עדנה זטלאוי
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ונאלצנו לפסול אותה. גם אם אנחנו מנהלים משא ומתן, אז כמובן שאנחנו   :עו"ד קרין כהן

 הלימודים הקרובה.  מדברים פה על התקשרות שהיא קצרה יחסית לשנת
 

 )מדברים יחד( 
 

 קרין סיימת?   :מר אלי לוי
 

שנייה, הוא ביקש הסבר. אז במסגרת טופס ההצעה המציעים נדרשו לתת   :עו"ד קרין כהן
 גובה הצעה כספית לעניין זכות השימוש במבנה. 

 
 ₪.  3,000... חתם  :עו"ד לימור לוגסי

 
 בדיוק.   :עו"ד קרין כהן

 
 לכן הוא לא עמד בתנאים. ₪,  1,000והוא נתן  :לוגסיעו"ד לימור 

 
והמפעיל הנוכחי למעשה... רשם סכום יותר נמוך, אז כמובן ₪  3,000  :עו"ד קרין כהן

  -שנאלצנו
 

 מר ניסן שאל את היועצת המשפטית.   :מר אלי לוי
 

 לא, אני שאלתי אותך, אבל אתה לא עונה.   :מר יוסי ניסן
 

 הוא הפנה את זה ליועצת המשפטית.   :מר אלון בנדט
 

 קיבלת מהיועצת המשפטית הסבר יותר מפורט.  :גב' עדנה זטלאוי
 

  -אוקיי רבותיי, אנחנו ממשיכים בסדר  :מר אלי לוי
 

 רגע, אז אישרו?  :גב' עדנה זטלאוי
 

 יש מתנגדים לזה?   :מר אלי לוי
 

 אין  :???
 

 יפה יש נמנעים?   :מר אלי לוי
 

 אני מבקשת להיות חלק ממשא ומתן.  :דמרי עייאשגב' רונית 
 

 בבקשה.   :מר אלי לוי
 

 אלי רק אני מבקשת להדגיש שמדובר בהתקשרות לשנה אחת.   :עו"ד קרין כהן
 

 כן.  :גב' עדנה זטלאוי
 

 ולצאת במכרז בסוף השנה.   :מר אלי לוי
 

 זה היה הקול קורא, בשנה הבאה בעזרת השם.  :גב' עדנה זטלאוי
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, טוב שהערת את זה, כי בדרך כלל אנחנו הולכים נותנים שנה 100%  :אלי לוי מר

 ונותנים אופציה. 
 

  -לא, אבל אם המצב הוא כזה :גב' עדנה זטלאוי
 

כי אני אגיד לך למה, כי רשת חברה שבאה להפעיל, היא לא באה להשקיע   :מר אלי לוי
ה לא יהיה לה לשנה. היא צריכה להוכיח את עצמה בשנה, בשנה הראשונ

  -מספר תלמידים גדול
 

 גם נכון.  :גב' עדנה זטלאוי
 

ואז היא אמורה להפסיד כסף, ואז היא משקיעה פה כדי שיכירו אותה   :מר אלי לוי
ובשנה השנייה והשלישית הכוונה היא שהיא תמשוך יותר תלמידים, ושם 
יהיה יותר רווחים. לכן אני מבקש מהיועצת המשפטית לשקול את העניין 

 של השנה שוב. 
 

 נכון, יש בזה משהו.  :גב' עדנה זטלאוי
 

 מניסיון אני אומר לך את זה.   :מר אלי לוי
 

 לא שווה לשנה להשקיע.    :???
 

 על בסיס אותם תנאים של הקול קורא.  :גב' עדנה זטלאוי
 

בכל מקרה עם אופציה לעוד שנה. תשקלי את זה... בעניין הזה, כי אין טעם   :מר אלי לוי
 אף אחד לא יבוא לשנה. 

לשנה"ל ים בקשר עם הפעלת מעון היום ניהול מו"מ עם מציע: הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 .התשע"ט

 
 הצעה לסדר של מר יוסי ניסן.   -לסעיף שונות 

 
רבותיי נושא לסדר היום ושאילתה לישיבה לכבוד ראש המועצה נושא   :מר אלי לוי

לדיון. בדרך כלל נושאים לדיון באים בשורה אחת. פה אני רואה מכתב. 
ואני חושב מר ניסן חבל שאנחנו גם מדפיסים, הרי בלאו הכי זה מופיע 

 , וואטסאפ קוראים לזה לא וואטסאפ? -בוואטסאפ הרבה לפני שה
 

 פייסבוק.   :מר אלון בנדט
 

פייסבוק. מופיע בפייסבוק הרבה לפני שאתה... תושבי להבים היקרים זה   :מר אלי לוי
  -מה שאני הולך להגיש, זה בסדר גמור

 
 שיתוף, שיתוף.   :מר יוסי ניסן

 
זה מצוין, אבל לפחות גם דברים נכונים צריכים להיות כתובים בזה. אז   :מר אלי לוי

בבקשה, הנושא עולה לסדר היום לפי בקשתו של חבר המועצה מר יוסי 
 ניסן, בבקשה מר יוסי ניסן. 
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קודם כל אני רוצה להתייחס בכלל לשאילתות שאני שואל ולנושאים לדיון.   :מר יוסי ניסן
 זלזול ולהתעלמות. אני חושב שאני זוכה ממך ל

 
 אני מבקש שתהיה קונקרטי להצעה לסדר.   :מר אלי לוי

 
 רגע, מותר לי לדבר.   :מר יוסי ניסן

 
 לא, לא, אני לא אתן לך.   :מר אלי לוי

 
 אני אגיד מה שאני חושב.   :מר יוסי ניסן

 
 לא.   :מר אלי לוי

 
 הא אי אפשר להגיד מה שחושבים?   :מר יוסי ניסן

 
  -לא, לא. יש לך הצעה לסדר יום  :לוימר אלי 

 
 אז בסדר, יש לי הקדמה, בסדר?   :מר יוסי ניסן

 
 לא, לא, אני מבקש ממך להיכנס להצעה לסדר היום.   :מר אלי לוי

 
 אתה מבקש בסדר, אבל אני חבר מועצה מותר לי לדבר?   :מר יוסי ניסן

 
  -אני מבקש ממך להיכנס  :מר אלי לוי

 
 מותר לי לדבר?   :מר יוסי ניסן

 
  -אתה אל תגיד לי מה אני ומה לא אני  :מר אלי לוי

 
 אני שואל, אני שואל אם מותר לי לדבר.   :מר יוסי ניסן

 
תקשיב לי, ביקשת הצעה לסדר יום, תיכנס לגוף ההצעה לסדר יום. מה   :מר אלי לוי

אתה חושב עליי, או מה אתה חושב שאני חושב עליך, זה לא רלוונטי 
  -עה, לגמרי לא, לגמרי לא. בבקשהלהצ

 
 כחבר מועצה יש לי זמן לדבר, מותר לדבר?   :מר יוסי ניסן

 
 מי שביקש איתי פגישה עד היום קיבל אותה.   :מר אלי לוי

 
 דקות אני רוצה לדבר, מותר לי?  10  :מר יוסי ניסן

 
 מי שביקש ממני פגישה קיבל אותה. אני מבקש ממך שתיכנס להצעה.   :מר אלי לוי

 
 לא פגישה, אני רוצה... דברים במליאה.   :מר יוסי ניסן

 
 אני מבקש שתיכנס, יש הצעה לסדר יום, אז אני מבקש שתיכנס אליה.   :מר אלי לוי

 
 אז אני מבקש שלא תזלזל בתשובה גם בסדר? אפשר לבקש?   :מר יוסי ניסן
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  -אני מבקש ממך להיכנס  :אלי לוי מר
 

 או שגם לא.   :מר יוסי ניסן
 

  -להצעה  :מר אלי לוי
 

 או שגם לא.   :מר יוסי ניסן
 

 לסדר יום.   :מר אלי לוי
 

  -כי אתה לא מזלזל בי, אתה מזלזל בתושבים  :מר יוסי ניסן
 

רבותיי, אם המצב ממשיך ככה אני אעלה הצעה שלי לדחות את ההצעה,   :מר אלי לוי
עוד לפני ששמענו אותה קראתם אותה, אז אני מבקש ממך להיכנס להצעה 

 לסדר. אתה משחק בטלפון זה לא מזלזל? 
 

 אני קורא מה ההצעה.   :מר יוסי ניסן
 

 משחק בטלפון. לא, אני שואל, אתה מדבר איתי, מחכה לתשובה ממני, ו  :מר אלי לוי
 

 אני קורא את ההצעה.   :מר יוסי ניסן
 

 זה זלזול או לא זלזול?   :מר אלי לוי
 

 אני לא משחק אני רואה את ההצעה.   :מר יוסי ניסן
 

 זה הגיע לכולם אין מה לקרוא.  :גב' עדנה זטלאוי
 

 הנה היא פה.   :מר יוסי ניסן
 

 הנה ההצעה שלך פה קיבלת אותה.   :מר אלי לוי
 

 הגיע לכולם.  :גב' עדנה זטלאוי
 

 הגיע לכולם.   :מר אלי לוי
 

 אז אצלי היא בטלפון ואני עכשיו מקריא אותה.   :מר יוסי ניסן
 

 אז בבקשה.   :מר אלי לוי
 

 מי משחק בטלפון?   :מר יוסי ניסן
 

 בבקשה, תקריא אותה.   :מר אלי לוי
 

השבוע התבשרנו שוב שהילדים שבאוטובוס שחזר מאשל הנשיא נעצרו   :מר יוסי ניסן
בשולי הדרך עקב ריח עשן שעלה החשד להתלקחות נוספת. הילדים הורדו 
מהאוטובוס וזמן מה לאחר שחלק מהילדים נאספו על עוברי אורח 
ותושבים והובאו ליישוב הועלו התלמידים שירדו במקום בחזרה על 

ושבת דיווחה שאוטובוס של אותה חברה שהיה אוטובוס שנסע ללהבים. ת
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ריק למחצה עקף את האוטובוס עם הילדים, לא עצר במקום כדי להושיט 
עזרה ולשאול שאלות. האם יעלה על הדעת שכל מי שעוסק בנושא זה 
במועצה בזמן ההסעות היה עם נייד מנותק ולא ניתן היה ליצור עימם קשר. 

הסעות של המועצה מול החברה, ביקשתי מספר פעמים לקבל את חוזה ה
אך לא זכיתי לכך עדיין. כידוע לך על פי חוק אתה מחויב לכך. אני מבקש 
זאת שוב, עכשיו זה כבר למליאה. הילדים שנסעו באוטובוס שנשרף העידו 
כי חיפשו אך לא היו פטישים לשבירת הזכוכית. מתחקיר שנערך במועצה 

שים לשבירת הזכוכיות. בנושא זה נשאלה שאלה בנושא הימצאות פטי
מתחקיר שנערך במועצה בנושא זה נשאלה בנושא, ולא ניתנה התייחסות או 
תשובה מבעלי החברה, בפרוטוקול, בפרוטוקול שהוצאתם עם התחקיר, 
נשאלה שאלה האם היו פטישים על האוטובוס, לא נענתה תשובה וזרמתם, 

שאלה ואין  מה שנקרא. זה לא מופיע בתחקיר, אין תשובה לזה. זה רק
תשובה. יש לי הצעת החלטה ליצירת נוהל מסודר של בדיקות תקינות 
האוטובוסים באופן קבוע, הבודק את שנת ייצורם, תקינותם הטכנית 
לרבות הימצאות אמצעי בטיחות וכיבוי אש וכן נוהל זמינות טלפוני למקרה 
חירום כגון אלה ופרסומו להורים. אני ממליץ על הקמת צוות בדיקה 

יצונית. אני חוזר ומתריע לא זכיתי לקרוא את החוזה ולכן אין ביכולתי ח
להתייחס לסנקציות שעל המועצה להטיל על חברת ההסעות, ועד להפסקת 
ההתקשרות עם אותה חברה, כי חיי ילדינו אינם הפקר. זהו זה הנושא 

 לדיון, וזאת הצעת ההחלטה. 
 

 אתה רוצה להוסיף, לפרש?   :מר אלי לוי
 

  -לא, אני חושב שהדברים מדברים בעד עצמם  :וסי ניסןמר י
 

 יפה.   :מר אלי לוי
 

 אני מבקש לקרוא את החוזה, למה אתה לא נותן לי לקרוא את החוזה?   :מר יוסי ניסן
 

לא, לא, אתה כותב פה להעביר אליי את החוזה. אבל למה אתה הולך לזה,   :מר אלי לוי
 בוא נלך להתחלה, אנחנו נגיע גם לזה בכיף. 

 
 תתחיל דווקא מהסוף, יש מכרז. מה?   :ד"ר יעל סנה

 
 לא קשור.   :מר אלי לוי

 
 זה באמת לא קשור.  :גב' עדנה זטלאוי

 
  -לא קשור  :מר אלי לוי

 
 יש סיכוי סביר מאוד...  :גב' עדנה זטלאוי

 
מכרז האוטובוסים נקבע הפורמט שלו אישור הכנת המכרז ואישור היציאה   :מר אלי לוי

למכרז ואישור גמר המכרז והחוזה, הכול על ידי משרד החינוך. 
הקריטריונים שנקבעים גיל האוטובוס כזה ואחר נקבע על ידי משרד 

ני היה הרבה יותר קל, הילדים החינוך. בעניין השני כמו בעניין הראשון, בש
לא דיווחו על ריח עשן. הילדים דיברו על ריח לא טוב, מתחקיר שעשינו. 
ריח לא טוב, נעצר הנהג, בדק, עשה. גם האוטובוס אחר כך שהחזיר את 
הילדים נסע למוסך נבחן, אנחנו אמורים לקבל את המכתב של הבוחן. 
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ינוך ואחרים. זמן מה נעשה תחקיר, בחלק מהתחקיר ישבה יו"ר ועדת ח
הילדים הורדו מהאוטובוס ועלו לאוטובוס. בפעם השנייה הנהג ביקש 
מהילדים לעלות, חלק מהילדים לא רצה לעלות לאוטובוס. הנהג התקשר 
לסדרן, התקשר לשמוליק, הוא היה צריך להתקשר לדייגו כי שמוליק לא 

סעות של היה פה, שמוליק היה בחו"ל. ואז הוא התקשר לשאול אחראי ה
אשל הנשיא, ושאול אמר לו סע. כי הילדים התחילו ללכת ברגל. אימא של 
אחד הילדים שהוא התקשר אליה, היא הייתה בדרך מאשל הנשיא לפה 

דקות אחרי שהוא ירד מהאוטובוס. לא  5ואספה את הילד, זה בדיוק 
לאחר, כשכותבים דברים כאלה ומעלים אותם בתוך הרשת, לא הרשת 

שת הגרזנית, אז צריך לכתוב גם אמת, לבדוק ולכתוב אמת. החברתית הר
לא לאחר שחלק מהילדים נאספו על ידי עוברי אורח ותושבים והובאו 

 ליישוב, מעניין כמה ילדים ירדו? כמה עוברי אורח עברו? 
 

 ... בפייסבוק שהילדים ירדו, מה אתה רוצה.   :מר יוסי ניסן
 

כמה תושבי יישוב אספו? הועלו התלמידים שנותרו  כמה עוברי אורח היו?  :מר אלי לוי
במקום חזרה לאוטובוס. ביקשתי מספר פעמים לקבל את חוזה ההסעות 
של המועצה? מה זה הסכמת לקבל את חוזה ההסעות של המועצה? מה זה 

 חוזה? חוזה... אתה רוצה לעניין בחוזה? 
 

 כן.   :מר יוסי ניסן
 

בלת קיזוזים, מקזזים להם, בודקים את גילאי תבוא תעיין שמה, יש ט  :מר אלי לוי
  -הנהג. אתה כותב פה

 
 רגע, למי אני פונה לקרוא את החוזה?   :מר יוסי ניסן

 
תן לי עכשיו לדבר, אני עונה לך. אם אתה לא רוצה שאני אענה לך בזלזול.   :מר אלי לוי

אתה כותב פה צוות בדיקה חיצוני. מה זה צוות בדיקה חיצוני? אולי תביא 
מחר בבוקר גם צוות שינהל את המועצה? למה לא מביאים צוות חיצוני 

וד לנהל את המועצה? אתה יודע איך נקרא הצוות הזה? ועדה קרואה. אני ע
לא יודע שבלהבים הגענו למצב כזה שאנחנו צריכים ללכת לוועדה קרואה. 
מה זה צוות חיצוני שיבדוק את האוטובוסים? יש חברת אוטובוסים, יש לה 
בוחנים, יש לה נהגים שעוברים השתלמויות, יש אוטובוסים שצריך להיות 

  -, ודרך אגב4, 3, 2, 1בהם 
 

 מקבלים אישורים שמשרד החינוך הורה לעניין...  :גב' עדנה זטלאוי
 

 מה הייתה שנת האוטובוס?   :מר יוסי ניסן
 

 . אני ראיתי, זה אתה לא כותב פה. 7  :מר אלי לוי
 

 לא יודע.   :מר יוסי ניסן
 

 שאלתי אותך עכשיו, שאלתי אותך.   :מר אלי לוי
 

 שנים?  7בן   :מר יוסי ניסן
 

שנים כן עם האצבע. תקשיב דקה אחת, אני אתמול ראיתי  7תקשיב, בן   :מר אלי לוי
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כתבה בטלוויזיה שכל המטפים האוטומטיים של חברת להבות שמה 
אוטובוסים. ועכשיו גילו שחברת להבות  4באוטובוסים, כל שבוע נשרפים 

המטפים האוטומטיים שמניחים בתוך המנועים של האוטובוס, הם צריכים 
ליקה ולקרר את המנוע שלא תידלק, והם לא לקרר את המנוע לכבות את הד

עומדים בזה. זה מדינת ישראל, זה משרד התחבורה, זה לא איזה חברת 
הסעות ולא שמוליק רכז ההסעות, זה מדינת ישראל, והייתה בטלוויזיה, 
אתה יודע אתה מחובר לתקשורת תוציא את הכתבה הזו מהטלוויזיה של 

להבות, משרד התחבורה מי אישר מי העניין הזה של חברת להבות, יועץ של 
לא אישר, זה עבר אפילו למבקר המדינה. לכן כל הדבר הזה אנחנו עם היד 
על הדופק, אנחנו בודקים, ואני רוצה להודיע לכם ולקרוא לכם פה הודעה. 
גם את זה אני רוצה שתפרסם. אני אקרא לך פה הודעה. תמיר בן משה, 

 תרשום את השם תבדוק מי זה. 
"ל משרד החינוך. "הללויה אחי" כותב לי את זה בוואטסאפ. סמנכ  

"היסטוריה בלהבים, הוכר הצורך בהקמת מקיף חדש וראשון ביישוב 
בהצלחה רבה." זו הסיבה שאנחנו הלכנו לדאוג שיקימו פה חטיבת ביניים 
וחטיבה עליונה. ואני כותב לו: "תודה רבה איש יקר, אני מזמין אותך 

בתי ספר  2ת הספר היסודי החדש, שזה גם היסטוריה להניח אבן פינה לבי
בלהבים." כותב לי: "בשמחה רבה אחי." זה חלק מהסיבות שהיום אנחנו 

אוטובוסים לאשל הנשיא, ואני אוהב את אשל הנשיא, אני מת על בית  14
הספר הזה. עם הגידול ביישוב, ויהיה גידול ביישוב, יהיה גידול ביישוב. עם 

 30-אוטובוסים, אף אחד מאיתנו לא רוצה ש 30-נחנו נגיע להגידול ביישוב א
אוטובוסים ירוצו על הכביש עם הילדים שלנו. אז זה קודם כל פה, זה גם 
דבר בשבילכם עכשיו זה סקופ שאני נותן לכם שבעזרת השם אנחנו כבר, 
ליליאן יוצאת לחופש חוזרת, מתקשרת שם למי שצריך להתקשר, מקבלים 

אה כבר להתחיל תכנון, ואנחנו מתחילים תכנון עם את הכסף את ההקצ
המתכנן דוד נופר שתכנן לנו את בית הספר היסודי ואת ארבעת הגנים. 
אנחנו גם כן עומדים כבר לצאת למכרז אחרי שסגרנו סופית את העניין הזה 

גנים ובית הספר היסודי החדש.  4של ההרשאה, אנחנו יוצאים למכרז של 
גן וייתן גם דחיפה לכל שכונת שרונית, שאנשים עם אני חושב שזה יהיה עו

ילדים, משפחות עם ילדים קטנים יבואו ויכנסו מהר מאוד לבנייה ולגור. 
לנו יש עניין שכמה שיותר בתים ייבנו, ככה נוכל להיכנס לפיתוח כמה 
שיותר מהר. אנחנו כבר מחר כמו שאמרתי אנחנו יושבים על הפיתוח, אני 

סדר שלך, ואנחנו רוצים כבר להיכנס לתכנון מפורט גלשתי רגע מההצעה ל
ואפילו לביצוע של איזה פארק, שישרת שמה את המשפחות שנכנסות לגור. 
לכן פה כתוב להפסיק את ההתקשרות עם אותה חברה, עד להפסקת 
ההתקשרות עם אותה חברה, חיי ילדינו אינם הפקר. תראה אתה אמרת לי 

ילה אליך היא מזלזלת. מה שאתה קודם שאני בהתייחסות שלי חס וחל
כותב פה חיי ילדינו אינם הפקר, זה מעליב. יושב פה צוות במועצה, יושבים 
חברי מועצה, כל כולנו דואגים מהבוקר עד הערב לילדים. לי אישית אמרתי 
את זה כמה פעמים תלכו לפרוטוקולים, לי יש פרפרים בבטן מרגע 

ים חוזרים, אתה בא ואומר חיי שהאוטובוסים יוצאים עד לרגע שהאוטובוס
ילדינו הפקר? אין לך בושה? מישהו רוצה להתייחס לזה? מישהו רוצה 

 להתייחס לזה? 
 

אני חושב שאמרת את כל הדברים, אני חושב שביטאת, אתה מבטא את   :מר אלון בנדט
 רוח הדברים של כולנו. 

 
 אתה מגבה אותו הא?   :מר יוסי ניסן
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 אני מגבה אותו.   :מר אלון בנדט
 

  -אוקיי רבותיי  :מר אלי לוי
 

  -איפה אני יכול לראות  :מר יוסי ניסן
 

  -רבותיי אני מבקש  :מר אלי לוי
 

 אבל למה אתה לא עונה לי?   :מר יוסי ניסן
 

  -אני מבקש  :מר אלי לוי
 

 למה אתה לא עונה? אתה לא עונה לי לשאילתה ולנושא לדיון.   :מר יוסי ניסן
 

  -אני מבקש, יש פה  :אלי לוימר 
 

  -אני שואל שאלה, אני מבקש לפרוטוקול שיהיה איפה  :מר יוסי ניסן
 

  -אני  :מר אלי לוי
 

 למי אני פונה?   :מר יוסי ניסן
 

דקה אחת, אני בהצעה לסדר יום. זה לא קשור לסדר יום, תפנה אליי אחר   :מר אלי לוי
  -כך. אני מבקש, אני הולך פה מאחר וה

 
 אתה... היא שולחת אותי אליך ואתה שולח אותי אליה.   :מר יוסי ניסן

 
 אתה מפריע לי כעת.   :מר אלי לוי

 
 אז תחליט.   :מר יוסי ניסן

 
 אתה מפריע לי.   :מר אלי לוי

 
  -אל תעשה פה  :מר יוסי ניסן

 
 אתה מפריע לי.   :מר אלי לוי

 
 יו. -אני לא יו  :מר יוסי ניסן

 
 אתה מפריע לי.   :מר אלי לוי

 
 כן.   :מר יוסי ניסן

 
אתה מפריע לי. הצעת ההחלטה של מר ניסן זה למעשה להקים צוות   :מר אלי לוי

בדיקה חיצוני, בכל הנושא הזה של תקינות הטכנית, שנת הייצור של 
האוטובוס, לרבות כאלה ואחרים, אתם קראתם את הדבר הזה. מי בעד 

. מי נגד? יתר חברי המועצה 1את ידו? הצעת ההחלטה של מר ניסן שירים 
 נגד, תודה רבה. 

 מר ניסן – 1בעד  –תוצאות ההצבעה 
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 לוי, בנדט, דמרי עייאש, לוגסי, סנה, פרץ – 6נגד                                  
 

 לא נכון, מה לימור הצביעה?   :מר יוסי ניסן
 

אני אגיד, אני יכולה לענות לך על זה בנקודה הזאתי. יש דרך שצריך לבצע  :עו"ד לימור לוגסי
את הביקורת על אירועים כאלה שעשו גם על פי חוק וגם על פי נוהל 

 העבודה. 
 

 על פי נוהל, נוהל.   :ד"ר יעל סנה
 

 הדרך למנות חיצוני, זאת לא הדרך המקובלת, אין דבר כזה.  :עו"ד לימור לוגסי
 

 זה כמו להגיד העובדים פה אני לא סומך עליהם.   :ד"ר יעל סנה
 

  -לא, מה זה קשור. זה אנשים טכניים שמבינים  :מר יוסי ניסן
 

 מה זה אנשים טכניים?  :עו"ד לימור לוגסי
 

 מה זה אנשים טכניים?   :ד"ר יעל סנה
 

  -גם במועצה עצמה :עו"ד לימור לוגסי
 

  -אני שואל שאלה  :מר יוסי ניסן
 

רגע יוסי שנייה, גם במועצה עצמה, תקשיב קודם כל יש מי שאחראי, בוא  :לימור לוגסיעו"ד 
נגיד ככה בכיפה מלמעלה משרד החינוך לגבי הילדים, מה שקורה לגבי 
נושא של ההסעות של הילדים, חזרה של הילדים ממוסדות החינוך. כל 

לת פנה הנושא של המכרז שאתה מדבר עליו, כן קיבלתי לא קיבלתי, לא קיב
למשרד החינוך, לא קיבלת לך לבית המשפט תוציא צו לגילוי מסמכים לא 
ראיתי לא קיבלתי. הדרכים הם דרכים מקובלות. כשאתה מדבר על להקים 
לא יודעת מה גוף חיצוני לביקורת, זה משהו, יוסי זה משהו שהוא לא נכון 

 -מבחינת ה
 

 )מדברים יחד( 
 

 באיזה סמכות?   :מר אלון בנדט
 
  -קיבלתי. אני שאלתי אני אמרתי  :ר יוסי ניסןמ
 

 ההצעה ירדה מסדר היום.   :מר אלי לוי
 

  -אין בעיה, אמרתי שלא היו פטישים  :מר יוסי ניסן
 

 ההצעה ירדה מסדר היום, אל תעשה לי עם האצבע.   :מר אלי לוי
 

  -אתה לא נותן עדיין תשובה  :מר יוסי ניסן
 

 סדר היום. ההצעה ירדה מ  :מר אלי לוי
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 וחיי ילדינו אינם הפקר, שמעת אותי?   :מר יוסי ניסן
 

 ההצעה ירדה.   :מר אלי לוי
 

שמעת אותי? חיי ילדינו אינם הפקר. כי אם על האוטובוס לא היו פטישים   :מר יוסי ניסן
  -וזה לא מעניין אותך

 
יוסי, יוסי, חיי ילדינו, הילדה שלי נוסעת בהסעה, כל ילדי להבים כילדיי  :עו"ד לימור לוגסי

 הם, כילדיי הם. כל ילדי להבים כילדיי. 
 

 הילדה שלי דרך אגב הייתה על האוטובוס שנשרף.   :מר יוסי ניסן
 

 לא, לא, הילדה שלי האישית, כל ילדי להבים ילדיי הם, אני אומרת לך.  :עו"ד לימור לוגסי
 

זה לא רלוונטי, ברור, אבל זה ברור. אני שואל שאלה פטישים לשבירת   :סי ניסןמר יו
 -חלונות צריכים להיות על האוטובוס. נשאלה השאלה הזאתי

 
  -בטוח :עו"ד לימור לוגסי

 
 )מדברים יחד( 

 
אתה לא הקשבת מה אמר לך ראש המועצה. אמר לך ראש המועצה את   :מר אלון בנדט

יש בדיקה, אנחנו אמורים לקבל את התוצאות לפה  הדבר הבא, עשו בדיקה
 נקודה. 

 
  -לא, אני שאלתי שאלה  :מר יוסי ניסן

 
 ... אולי אתה רוצה לדעת כמה...  :מר אלון בנדט

 
 אני אמרתי שבתחקיר נשאלה שאלה ולא נתקבלה תשובה מדוע?   :מר יוסי ניסן

 
  -רבותיי  :מר אלי לוי

 
 אין תשובה.   :מר יוסי ניסן

 
 איזה תחקיר?  :עו"ד לימור לוגסי

 
 שהוא עשה.   :מר יוסי ניסן

 
 )מדברים יחד( 

 
  -רבותיי אני מבקש  :מר אלי לוי

 
 אתה דיברת על האירוע השני, לא דיברת על האירוע הראשון.  :עו"ד לימור לוגסי

 
 גם על האירוע הראשון וגם השני.   :מר יוסי ניסן

 
 הוא יודע מה הוא רוצה, הוא לא יודע.   :מר אלי לוי
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 אז הנה אני מסביר לך, למה אתה לא עונה לי.   :מר יוסי ניסן
 

 דקה, אתה כבר לא מסביר לי יותר.   :מר אלי לוי
 

 ברור מה. עוד פעם הזלזול הזה. אגב זה לתושבים זה לא בי.   :מר יוסי ניסן
 

 אני אתן לך איזה זלזול.   :מר אלי לוי
 

 אתה מזלזל בתושבים לא בי, רק שתבין את זה.   :י ניסןמר יוס
 

  -גברת סנה  :מר אלי לוי
 

 יוסי, הדבר האחרון שהיינו נותנים יד זה זלזול בחיי ילדינו.  :עו"ד לימור לוגסי
 

 זה זלזול בתושבים ובילדים.   :ד"ר יעל סנה
 

אבל לימור היה תחקיר נשאלה שאלה בלי תשובה, עד היום אין תשובה, עד   :מר יוסי ניסן
 היום אין תשובה. 

 
 למה אתה צועק, שב בשקט, די!  :מר אלי לוי

 
אבל המועצה עוד לא קיבלה, אומר לך הרכב היה במוסך הדברים נבדקו,  :עו"ד לימור לוגסי

 צריך להתקבל דו"ח. עדיין לא התקבל הדו"ח. 
 

 יוסי, אני רוצה רגע במשפט אחד להתייחס.   :ד"ר יעל סנה
 

הפסדת את הכרטיס של ארגנטינה. נתן לכם הוראה להחזיר את   :מר אלי לוי
 הכרטיסים. 

 
 מה לעשות, מה לעשות.   :מר יוסי ניסן

 
 אוי באמת החזירו את הכרטיסים?  :גב' עדנה זטלאוי

 
 טוב מאוד, טוב מאוד.   :ד"ר יעל סנה

 
 )מדברים יחד( 

 
 יוסי, תקשיב מה אני רוצה להגיד לך.   :ד"ר יעל סנה

 
  -רגע, אני שואל שאלה  :מר יוסי ניסן

 
 אין שאלות יותר דקה.   :מר אלי לוי

 
 אני אשאל, אתה רוצה אל תענה אין בעיה.   :מר יוסי ניסן

 
  -אתה לא שואל, אני קובע פה  :מר אלי לוי

 
  -אבל יש פה שאלה שלא ענית  :מר יוסי ניסן
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  -אני מבקש  :מר אלי לוי
 

 ואתה לא עונה על השאלה.   :מר יוסי ניסן
 

 אני קורא לך לסדר פעם ראשונה, תודה רבה.   :מר אלי לוי
 

אני רק רוצה להציע הצעה יוסי, ואתה לא חייב לקבל אותה. לפני שאתה   :ד"ר יעל סנה
  -מוציא הצעות לסדר יום, תשאל את עצמך שאלה אחת

 
חודשים בחירות. תגידי לו את זה בקדנציה  5עכשיו את אומרת את זה, עוד   :מר אלי לוי

 הבאה. 
 

ועל מתוך התנגדות לשאול שאלה פשוטה, האם אני בהתנגדות, האם אני פ  :ד"ר יעל סנה
או האם אני רוצה למצוא פתרון. כי להגדיל בעיה זה לא חוכמה, החוכמה 

 היא לחפש פתרון. 
 

 שנה נגד.  17הוא  :גב' רונית דמרי עייאש
 

וכשאנחנו מחפשים פתרון אז העשייה שלנו משתנה והיא באמת למען   :ד"ר יעל סנה
מתושבי להבים?  הציבור, וכל האנשים שיושבים פה, מה לא אכפת לנו

 מאוד אכפת לנו מתושבי להבים. 
 

לא אכפת לנו מהילד שלנו שנמצא על האוטובוס הזה? לא, חס וחלילה מה  :גב' רונית דמרי עייאש
 פתאום. 

 
אתה יודע את זה, זה לא יכול להיות שלא. אבל אם ההתנגדות... היא לא   :ד"ר יעל סנה

 מובילה לשום פתרון.
 

 )מדברים יחד( 
לדחות הצעתו של הח' בעד(   1נגד,  6ברוב קולות )הוחלט עפ"י תוצאות ההצבעה לעיל, : החלטה

 יוסי ניסן

 
 של מר יוסי ניסן. אשאילת -המשך  –לסעיף שונות 

 
 טוב רבותיי,  שאילתה של מר יוסי ניסן,   :מר אלי לוי

 
  -אתה לא עונה לי, למי אני פונה  :מר יוסי ניסן

 
אני קורא לך לסדר פעם שנייה. האם אתה מונע מלקבוע מזה מספר חדשים   :מר אלי לוי

של ישיבת ועדת סמים ואלכוהול שאני עומד בראשה )אם כן מדוע( 
שלהזכירך מדובר בוועדת חובה במועצה, ויש חובה לכנסה מספר פעמים 
בשנה, למרות שהנושא עלה בישיבת המועצה האחרונה כולל פניית 

ימים, זה  10-ליך ומייל ששלחתי למזכירתך לפני כוואטסאפ ישירה שלי א
היה קצת יותר אבל לא נורא. כל פניותיי למחלקת רווחה ומזכירת המועצה 
הפנו אותי אליך בנוהל שמעולם לא היה, בברכה יוסי ניסן חבר מועצה 

 ויושב סיעת להבים שלנו, חשוב מאוד. 
 

 ת עד עכשיו? זה הגנה? זה הגנה? הגנה למה שלא עשי  :ד"ר יעל סנה
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 זו תשובתי.   :מר אלי לוי

 
 לא, כי ככה זה נשמע.   :ד"ר יעל סנה

 
 אני רציתי לבוא יותר לפרט, אבל זו תשובתי.   :מר אלי לוי

 
 דרך אגב מה זה קשור?   :מר יוסי ניסן

 
 זו תשובתי.   :מר אלי לוי

 
זאת הגנה, בגלל שמה מה, אלי לא הסכים בתחילת הקדנציה שלי שאני   :ד"ר יעל סנה

אעשה כלום, אתה יודע מה זה כלום? כלום, ככה הוא אמר לי. את לא 
 תקבלי כלום. אז מה? 

 
 למי הוא אמר את זה?   :מר יוסי ניסן

 
 לי.   :ד"ר יעל סנה

 
 אבל איתך הוא הפסיק איתי הוא המשיך.   :מר יוסי ניסן

 
לי הוא אמר את זה. לא, לי הוא אמר את זה. אתה יודע מה עשיתי? הקמתי   :סנה ד"ר יעל

פרי בטן, הקמתי קבלת שבת, הלכתי לבנות את הגינה, אני זאת שאגב 
  -התחילה עם הגינה

 
 היא צועקת, תגיד לה משהו.   :מר יוסי ניסן

 
תי צריכה כסף, לא, אתה יודע למה אני אומרת לך את זה? בגלל שלא היי  :ד"ר יעל סנה

 רק הייתי צריכה רצון ועשייה. היית יכול לעשות. 
 

 אז עשיתי את מה שצריך, מה את רוצה?   :מר יוסי ניסן
 

 לא עשית כלום בוועדת סמים ואלכוהול.   :ד"ר יעל סנה
 

  -שנים כמעט 10תן לי לענות, אני רוצה לענות לך משהו. אנחנו כבר   :מר אלון בנדט
 

 לא נתתי לך למתנ"ס?   :מר אלי לוי
 

 לא, אחרי זה, שינית. בהתחלה אמרתי, בהתחלה.   :ד"ר יעל סנה
 

 הא בהתחלה, עד שיכירו אותך.   :מר אלי לוי
 

 זהו.   :ד"ר יעל סנה
 

  -טוב, דקה אלון, תן לי אני רוצה להתייחס לשאילתה  :מר אלי לוי
 

 תן לי, תן לי, לא, תן לי משפט אחד.   :מר אלון בנדט
 
 לא, אבל אני צריך להתייחס אליה.   :ר אלי לוימ
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 בסדר, אבל תן לי רגע להתייחס.   :מר אלון בנדט

 
 יש בוועדת מכרזים.  :עו"ד לימור לוגסי

 
 יש עוד ועדת מכרזים?   :מר אלי לוי

 
 בטח.  :עו"ד לימור לוגסי

 
 תן לי רגע להתייחס.   :מר אלון בנדט

 
 חצי דקה.   :מר אלי לוי

 
שנים יושבים סביב השולחן הזה ביחד, היו פה הרבה מאוד  9.5אנחנו   :בנדט מר אלון

ועדות שהרבה מאוד אנשים סביב השולחן הזה איישו אותם, לא היה פעם 
אחת שאני זוכר שראש ועדה רצה לכנס את הוועדה שלו, היה צריך לקבל 

 אישור של ראש המועצה או נמנעה ממנו האפשרות לכנס אותה. 
 

 אני לא צריכה לבוא אליך.  :זטלאוי גב' עדנה
 

  -נקבעו פה תהליכים  :מר אלון בנדט
 

  -אני הפניתי אותו למחלקת :גב' בתיה הרפז
 

 בתיה... הפנית.   :מר יוסי ניסן
 

יש פה מזכירת מועצה ויש פה כלים להזמין, ואתה אדוני יו"ר, אתה יו"ר   :מר אלון בנדט
 תזמין. ואם אתה לא יודע להזמין... 

 
 מה שאני אתקשר לאנשים ואקבע איתם פגישה?   :מר יוסי ניסן

 
  -רבותיי  :מר אלי לוי

 
 ממתי אתה הזמנת את האנשים לקבוע פגישה?   :מר יוסי ניסן

 
 אתה מוכן לתת לי לדבר?   :מר אלי לוי

 
 כן.   :מר יוסי ניסן

 
אומר לך אני  אני מבקש ממך עכשיו בכלל אתה לא נכנס לשום דבר, אני  :מר אלי לוי

אוציא אותך, ואני לא רוצה להוציא אותך. אני לא זוכר באיזה תאריך, אני 
לא באתי משוריין באיזה תאריך שאישרנו את מר יוסי ניסן, הוא בהתחלה 
לא כל כך רצה, אחרי שהוא נכנס פה במקומה של הגברת מרים, ואמרנו לו 

ם אחרים, לקח כנס לנעליים של מרים, אז הוא לא רצה, הוא רצה דברי
תקופה עד שהוא התרצה. ובאנו למליאה ואישרנו אותו כיו"ר ועדת סמים 
מניעת אלימות כל הוועדה ובאמת היא סטטוטורית. זה הדבר היחידי שפה 

  -נכון. הגיע מר יוסי ניסן זימן את הוועדה, הגיעה לוועדה ממחלקת חינוך
 

 אני לא זימנתי, אני לא זימנתי.   :מר יוסי ניסן
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  -הגיעה מנהלת מחלקת  :מר אלי לוי

 
 אני לא מזמן את הוועדה.   :מר יוסי ניסן

 
 )מדברים יחד( 

 
 אתה עוד פעם מפריע לי.   :מר אלי לוי

 
 אתה מזמן את הוועדות, אף אחד אחר לא.   :מר אלון בנדט

 
  -אתה  :מר אלי לוי

 
 אולי זאת הבעיה יוסי. :גב' רונית דמרי עייאש

 
 מה זאת אומרת לזמן?   :מר יוסי ניסן

 
אבל אתה מפריע לי. רבותיי, אני עומד לנעול את הישיבה, אני עומד לנעול   :מר אלי לוי

את הישיבה. הייתה ישיבה, אני קראתי אחר כך את הפרוטוקול של 
נציגי תושבים  2הישיבה, בישיבה דובר שיכינו תכנית. יו"ר הוועדה יישב עם 

  -בים אם אינני טועה הגברת שרה אדרי ומרנציגי התוש 2ונציגי המועצה, 
 

 גיל דניאל.   :מר אלון בנדט
 

לא, לא, לא, מרקוביץ. ומר מרקוביץ ישבו יכינו תכנית ויבואו לישיבה   :מר אלי לוי
הבאה עם תכנית, ואני אפילו אמרתי... תפעלו בדיוק כמו שפעלתם עם 
מרים אבירם, הם קנו אז סווצ'רים ועשו, איתך, בעצם איתך, מה שעשיתם 
אז, בדיוק מה שהיה אז תקציב תקבלי בדיוק את אותו דבר, הנחיתי גם 

ת הגזברית. יו"ר הוועדה אפילו, לא כמו יו"ר הוועדות שיש פה, יו"ר ככה א
ועדת חינוך באה לדבר איתי, יו"ר ועדת מכרזים באה לדבר איתי, ממלא 
מקום יו"ר הוועדה לתכנון ובנייה בא לדבר איתי, יו"ר ועדת הכספים בא 
לדבר איתי, יו"ר ועדת לאיכות הסביבה. הוא שום דבר, אין ראש מועצה 

הבים, הוא גם לא עשה כלום, ככה הוא אומר, לא משנה. ואז יומיים בל
אחרי הוועדה, שדרך אגב בפרוטוקול של הוועדה לא עלה בכלל נושא של 
סיירת הורים, יומיים אחרי יוצא באיזה רשת חברתית: אני מודיע לחברים 

חברי הוועדה שהם תושבי היישוב, זה  2שאנחנו מקימים סיירת הורים עם 
  -ה בוועדה, והשקה באיזה בית של מישהו בלהבים. השקתם סיירתלא על

 
 מיזם.   :מר אלון בנדט

 
השקתם סיירת, איפה הסיירת? מה הפעילות שלה? למה לא יושבים עם   :מר אלון בנדט

מנהלת בית הספר? למה לא נפגשים עם מנהלת בית הספר באשל הנשיא, 
כדי באמת להריץ את  מנהלת מחלקת חינוך, וקובעים את הדברים האלה

הדבר הזה? שום דבר כל העולם נעלם, כל העולם נעלם. כותב מר ניסן שאני 
מונע מזה חודשים לקיים את הוועדה. מישהו מונע ממך לקיים ועדה? היום 
רוצה לקיים את הוועדה, ואני מודיע לכם חד וחלק פה, שהיום לקיים את 

בדי המועצה למקום הוועדה ולקחת את עובדי המועצה ולהכניס את עו
שהם לא היו רוצים להיכנס אליו, אני יודע בדיוק מה יהיה בוועדה, כי זה 
בדיוק היה. למה בתוך דיוני הוועדה לא עלה הנושא של הסיירת? למה 
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הנושא של הסיירת היה צריך ללכת לבית פרטי כדי לעשות השקה, זה חלק 
וב ושום גורם חברי ועדה שבאים מתוך הייש 2מהוועדה הרי? ולמה רק 

מקצועי, הרי הגורם המקצועי שליווה את הסיירת גם את אלון בנדט וגם 
את מרים אבירם זו הייתה בתיה סיטי העובדת הסוציאלית הקהילתית 
שזה בתחום העבודה שלה. היא מאוד נפגעה מזה שהיא אומרת סיירת 
 הורים לא אני? איפה אני? איפה אני זה, איפה אני פה שם. לכן אני בא

  -ואומר לך מר ניסן, אני אומר לך מר ניסן, תקשיב לדבר אחד
 

 איזה מניפולציות יאללה.   :מר יוסי ניסן
 

 אני אמרתי מניפולציה? זה עובדות, אני מדבר על עובדות.   :מר אלי לוי
 

 אני מדבר עם בתיה היא מפנה אותי אליך בכלל, על מה אתה מדבר?   :מר יוסי ניסן
 

 אני מדבר על עובדות. דקה, זה בסדר.   :מר אלי לוי
 

 הא זה בסדר כן. אז הנה אני פונה אליך, אתה אומר לי לא.   :מר יוסי ניסן
 

 עד עכשיו אני מדבר על עובדות.   :מר אלי לוי
 

 אז אתה לא, היא לא, אז מי כן?   :מר יוסי ניסן
 

  -לכן  :מר אלי לוי
 

 נו באמת.   :מר יוסי ניסן
 

  -לכן ועדה שלא פעלה  :מר אלי לוי
 

 גן ילדים.   :מר יוסי ניסן
 

חודשים לפני  5במשך אני לא יודע כמה שנה שנתיים, ולבוא היום   :מר אלי לוי
  -הבחירות, להגיד אני רוצה לפעול, ולהקים ועדה וללכת עם ועדה

 
 תגיד לי כמה מיילים אני כבר שלחתי... על מה אתה מדבר?   :מר יוסי ניסן

 
  -אתה מבין ללכת עם ועדה  :וימר אלי ל

 
 אתה ממציא כאילו שזה היום רק ביקשתי.   :מר יוסי ניסן

 
  -רבותיי  :מר אלי לוי

 
 תסתכל בתכתובות קצת, גם לבתיה שלחתי.   :מר יוסי ניסן

 
  -שנה 15בוא תשמע אותי עכשיו טוב, אתה   :מר אלי לוי

 
 דרך אגב סיירת ההורים קיימת ועובדת והכול בסדר, דרך אגב.   :מר יוסי ניסן

 
  -שנה 15מצוין,   :מר אלי לוי
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 הכול בסדר.   :מר יוסי ניסן
 

אף ילד לא אמר לי שסיירת הורים הגיעה אליו לפארק או לאיזה שהוא   :מר אלי לוי
 מקום. 

 
 אז הנה...   :מר יוסי ניסן

 
 רים עובדת. הגברת סנה, הסיירת עובדת תברכי. אתה אומרת סיירת ההו  :מר אלי לוי

 
 לא, אני לא יודעת שהיא עובדת.   :ד"ר יעל סנה

 
  -אני רוצה לומר לך מר ניסן  :מר אלי לוי

 
 אז בואי בבקשה יום שישי הזה.   :מר יוסי ניסן

 
אני אומר לך מר ניסן למעט התקופה שאתה אומר בית המשפט העליון   :מר אלי לוי

החזיר אותך למועצה, זה נכון אבל זה לא כל האמת. בית המשפט החזיר 
  -3, 2, 1אותך למועצה אחרי שאמר שהשרה תגרע ממך 

 
 כן, כן, נכון.   :מר יוסי ניסן

 
 וזה אתה לא אומר בכל מקום.   :מר אלי לוי

 
 איזה הישג השגת תשמע.   :מר יוסי ניסן

 
  -דקה, דקה  :מר אלי לוי

 
 משהו אתה.   :מר יוסי ניסן

 
  -רק אחרי שהשרה  :מר אלי לוי

 
 שנים הייתי פה לא אמרת כלום, על מה אתה מדבר?  7  :מר יוסי ניסן

 
 דקה, דקה אחת, אני למד משנה לשנה.   :מר אלי לוי

 
 שנים?  7איפה היית? איפה היית   :מר יוסי ניסן

 
  -שנה 15  :מר אלי לוי

 
 איזה הישג.   :מר יוסי ניסן

 
 היית יו"ר ועדה ביטחון תקופה מסוימת.   :מר אלי לוי

 
 נכון.   :מר יוסי ניסן

 
בוא תגיד לי ופה אני רוצה לומר לך, יושבת פה לימור לוגסי גם מתמודדת   :מר אלי לוי

היא הצהירה, יושבת בוועדת תכנון ובנייה, יושבת בוועדת הנחות, היא 
 סיעת יחיד. 
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 ובוועדת מכרזים יו"ר.  :גב' עדנה זטלאוי
 

יושבת בוועדת הנחות ויושבת בוועדת מכרזים כיו"ר, היא יכולה לבוא   :מר אלי לוי
ולומר עשיתי, עשיתי. בין אם היא עשתה טוב, מישהו אחר יחשוב שהיא 

 עשתה פחות טוב, אחד יחשוב שהיא עשתה יותר טוב. 
 

 די, די, נמאס לה לשמוע את זה כבר.   :מר יוסי ניסן
 

  -יעל סנה אבל היא עשתה. יושבת פה  :מר אלי לוי
 

 אותי לא תשכנע, את עצמך אתה רוצה לשכנע.   :מר יוסי ניסן
 

  -שנה 15אני לא צריך לשכנע אותך,   :מר אלי לוי
 

 את עצמך אתה לא יכול לשכנע.   :מר יוסי ניסן
 

  -אתה יכול ללכת לציבור ולהגיד  :מר אלי לוי
 

 לי אתה בא להגיד את זה?   :מר יוסי ניסן
 

 . 0עשית   :מר אלי לוי
 

 לי אתה בא להגיד את זה?   :מר יוסי ניסן
 

 . 0שנה עשית  15-ב  :מר יוסי ניסן
 

 נכון.   :מר יוסי ניסן
 

חוץ מאשר לצאת כל פעם באיזה שהוא נייר או משהו שמשמיץ, שלא   :מר אלי לוי
  -מפרגן, שאומר לא טוב, שמראה את הכול שחור, שמראה את הכול לא טוב

 
 מה אתה אומר, מה אתה אומר.   :מר יוסי ניסן

 
 שנה.  15כל הדברים   :מר אלי לוי

 
 זה מה שאתה רוצה שיראו.   :מר יוסי ניסן

 
  -הציבור  :מר אלי לוי

 
 זה מה שאתה רוצה שיראו. אף אחד לא יראה את מה שאתה רואה.   :מר יוסי ניסן

 
  -הציבור  :מר אלי לוי

 
 אתה רואה שחור, אתה רואה שחור.   :מר יוסי ניסן

 
 הציבור הרבה יותר חכם מכל אחד אחר.   :מר אלי לוי

 
 נכון, נכון, מסכים.   :מר יוסי ניסן
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  -עשית  :מר אלי לוי
 

 מסכים.   :מר יוסי ניסן
 

  -אתה וחבר נוסף כנראה  :מר אלי לוי
 

 הציבור, זה הציבור בלהבים לא מחוץ ליישוב.   :מר יוסי ניסן
 

  -עשיתם סקר  :מר אלי לוי
 

 לציבור ביישוב.   :מר יוסי ניסן
 

 תפרסמו את הסקר.   :מר אלי לוי
 

 הציבור של היישוב, לא הציבור שגר ברהט.   :מר יוסי ניסן
 

 תפרסמו את הסקר.   :מר אלי לוי
 

 לא הציבור שגר ברהט.   :מר יוסי ניסן
 

 -ערכת בחירותתפרסמו. רבותיי, אנחנו הולכים למ  :מר אלי לוי
 

  -אתה יודע על מה אני מדבר  :מר יוסי ניסן
 

 נחמדה מאוד.   :מר אלי לוי
 

 ואתה יודע על מה אני מדבר.   :מר יוסי ניסן
 

 אבל למה עצרת כשהוא דיבר עליי?   :ד"ר יעל סנה
 

 אני לא יודע על מה אתה מדבר.   :מר אלי לוי
 

 הא סליחה יעל.   :מר יוסי ניסן
 

 הוא בדיוק דיבר עליי.   :סנהד"ר יעל 
 

 סליחה יעל מחילה.   :מר יוסי ניסן
 

 אתה יודע מה זה לשמוע את זה מאלי.   :ד"ר יעל סנה
 

 יעל מחילה.   :מר יוסי ניסן
 

  -18.9.17אבל אני אגיד לך משהו יוסי,   :מר אלון בנדט
 

 איך הוא אוהב לשמוע לא עשה כלום, יאללה כבר שמענו אותך.   :מר יוסי ניסן
 

 18.9.17, תנסה לזכור מה היה באותו יום. מאז 18.9.17תזכור את התאריך   :מר אלון בנדט
חודשים. מאותו רגע שעמד אחד התושבים ביישוב  8עד היום עברו כבר 

עם ואמר קרא לתושבים לבוא לסיירת ההורים, לא הפעלת אותה אפילו פ
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 אחת. 
 

מה אתה אומר. איזה צחוק. בוא תראה תמונה מיום שישי האחרון, רוצה?   :מר יוסי ניסן
 רוצה? בוא בבקשה. 

 
 רבותיי, אני מפנה לכם את השולחן לוועדת המכרזים.   :מר אלי לוי

 
 איזה מזל, ידעתי, ידעתי שזה יעלה הרי.   :מר יוסי ניסן

 
 אני מודה לכם מאוד.   :מר אלי לוי

 
 ידעתי, ואני מבקש ממך גם התנצלות.   :מר יוסי ניסן

 
 תודה רבה.  :גב' רונית דמרי עייאש

 
 
 
 
 
 
 
 
 

____ (- )_____ 
 מר אליהו לוי
 ראש המועצה

____ (- )____ 
 גב' עדנה זטלאוי
 מזכירת המועצה

 
 
 

 

 

 

 הערה: מטיוטה זו הושמטו חלקים אשר אינם שייכים לנושאי סדר היום.

 


