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ערב טוב לכולם, לכל מי שהגיע בזמן, אנחנו נתחיל את הישיבה.  מר יוסף ניסן:

יש לנו על סדר היום כמה נושאים, נעשה אותם כמה שיותר מהר 

וזריז. יש גם כמה שאילתות שנענה עליהן בסוף בשמחה. על סדר 

, 30.12-וטוקול ישיבה מיום ההיום זה אישור פרוטוקולים. פר

 מנו אחת אחרי השנייה. שלושת הישיבות שקיי

 

 היה ארנונה, תקציב ומן המניין.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 . 22.1.19-מה 2019כן, ופרוטוקול ישיבה של  מר יוסף ניסן:

 

 שהיה ממש לפני שבועיים.  גב' עדנה זטלאוי:

 

  אז כולנו פה אחד, נכון? בעד? מר יוסף ניסן:

 

 עברתם על הפרוטוקולים?  גב' עדנה זטלאוי:

 

  ברוב פה אחד לאשר כדלקמן:: הוחלט חלטהה

 .30.12.18מיום  2018פרוטוקול ישיבה ד/  

 .30.12.18מיום  2018פרוטוקול ישיבה ח/  

 . 30.12.18מיום  2018/9פרוטוקול ישיבה   

 .22.1.19מיום  2019פרוטוקול ישיבה א/  

 

 ועצה.ראש המדיווח  - 2לסעיף 

 

מועצה. יש הרבה דיווחים, אני אעשה אותם אוקיי, דיווח ראש ה מר יוסף ניסן:

בזריז. עלה הנושא של הזיכוי במס, מה שהיה במיתר עם כל 

ה צפאנחנו בדקנו את זה לעומק. אגב, הייתי מ האזור וכו'. 

  -מכולם לעשות כך. יש הרי קריטריונים

 

גה שלך בהתרסקות. זה הזמן, תה צריך... המפליוסי, נראה לי א מר כפיר מימון:

 . תחפש איזה כוכב חדש. יוסי
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 טיים. -הם מחכים למאני מר נפתלי אדר:

 

  -אנחנו הולכים עם הסוס הלא מר כפיר מימון:

 

 אתה יודע, זה כמו אוהד של הפועל תל אביב.  מר יוסף ניסן:

 

 במדבר כבר יושבים הרבה שנים.   גב' עדי זנד:

 

טריונים עיקריים שהם קרי 3בקיצור, בדקנו את הקריטריונים, יש  ניסן: מר יוסף

חתך סוציו אקונומי, מרחק מהגבול ומדד פריפריאלי. בדקנו מול 

רשות המיסים, עשינו עוד כמה בדיקות כאלה ואחרות, על מנת 

שבאמת נבוא עם המידע האמין, וגם פרסמנו את זה באתר 

חנו ערכנו, אנחנו עומדים הפייסבוק של המועצה. מהבדיקה שאנ

נקודות,  16מדד הפריפריאלי, שנותן לנו רק בפרמטר אחד, שהוא ה

נקודות כדי להגיע לזיכוי. ולכן, לא מגיע לנו.  25והמינימום זה 

כשאתה מנהל מועצה, אתה צריך לבחור לעצמך את המלחמות. 

ואני חושב שזאת מלחמה שהיא די אבודה, מכיוון שאנחנו במצב 

י ים בארץ מכל הבחינות ומכל הפרמטרים, ככה שהסיכובין הטוב

מאוד נמוך. בני שמעון אגב בחתך -לקבל זיכוי במס הוא מאוד

, אז זה גם כן משהו שצריך גם אותו לדעת. 7אקונומי -סוציו

, זה מה שנתן להם למעשה את האפשרות 8-ל 9-ומיתר ירדו מ

 לקבל את ההנחות במס. 

 

  וסמוך תפר. גב' עדנה זטלאוי:

 

 . נכון, והם סמוכי קו תפר, גבול מר יוסף ניסן:

 

  -אבל מה גרם להם עכשיו לקבל? שנים הם היו מר כפיר מימון:

 

 אקונומי. -גם גבול וגם סוציו מר יוסף ניסן:

 

 מה... לתרום בסוציו אקונומי?   גב' עדי זנד:
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 מה?  מר יוסף ניסן:

 

ם כמות ילדים גדולה יותר, יש להם שם אוכלוסייה דתית ע גב' עדנה זטלאוי:

 ותר.לנפש קטנה י כשההכנסה

 

שום בקריטריונים הם לא מוחלטים כמו שנאמר פה. זה שצמוד  גב' רונית ד. עייאש:

וזה, שזה בדיוק באותו מרחק  א, סוסי8%לגבול למיתר, מקבל 

. יש 13%ולא  8%ל אותו דבר והם קיבלו וובדיוק אותו סוציו, הכ

ראו את החוק עצמו, תראו שיש למלא את שם קריטריונים. אם תק

ונים, לא חלקם. אני יכולה לשלוח את זה לחברי, כל הקריטרי

 אפ, זה אני יכולה לשתף אתכם במידע. צעכשיו כשפתחו לנו וו

 

 רגע, תני לי להוסיף את ברוריה בחזרה.  גב' עדנה זטלאוי:

 

. אני לא סגורה לגמרי בדיוק, כל הקריטריונים צריך לעמוד בהם גב' רונית ד. עייאש:

טו לתת ולחלק החליטו לא לתת, וזה חלק החלישזה כזה זה, כי ל

 פר אקסלנס לא מדע מתמטי מדויק כמו שנמסר פה. אבל מעולה. 

 

הקריטריונים שיוסי מנה אותם הם קשיחים לגמרי, ואם יוחלט  מר נפתלי אדר:

בוועדות שבוחנות את זה להכניס קריטריונים אחרים שאולי 

שכול יבו איתך, אז הם ירחיקו את זה ממקום אחר. כי האייט

יישובים  257שלנו מכריע. כי בתודעה הרי תחשבי שמתוך 

שנכללים בתוך הסל הזה. אל  10%-שקיימים במדינה, יש פחות מ

 תשכחו שגם זה לא גורף, זו הוראת שעה לחצי שנה. 

 

 שנה.  גב' רונית ד. עייאש:

 

 שנה.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 שנה.  נית ד. עייאש:רו גב'

 

 חצי שנה, חלק מהם זה שנה.  חלק מהם מר נפתלי אדר:
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במקרה שאנחנו דנים והרי זה, זו הודעה לשנה, אז זה לא זה. כפר  גב' רונית ד. עייאש:

  -ורדים

 

 כפר ורדים הם מדד...   גב' עדי זנד:

 

  -שהם סוציו אקונומי זה גב' רונית ד. עייאש:

 

  -כי הם שהם סמוכי גדר, ונתנו להם לחצי שנה בגלל זה... . מר יוסף ניסן:

 

 אבל כבר הרבה שנים הם חצי שנה.   גב' עדי זנד:

 

 בדיוק.  גב' רונית ד. עייאש:

 

 ואגב, מיתר נכנסו לזה בעקבות תכנית ההבראה שהחילו עליהם.  מר נפתלי אדר:

 

 של מועצה... כמה שנים.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 .4.2הם אגב גם זכו למענק של  מר נפתלי אדר:

 

 נכון, זה מענק תמיכה.  אש:גב' רונית ד. עיי

 

 ככה שהיה כאן שיקול יותר רחב מרק הנתונים האלה.  מר נפתלי אדר:

 

אני רוצה להוסיף עוד משהו, אם אתם מסתכלים על הקריטריונים  גב' ליליאן אדרי:

שזה  ,תהפריפריאליוהקשיחים של מס הכנסה, אתם רואים שמדד 

 .3מיתר מקבלת , ו4המרחק ממרכז הארץ, עומר ולהבים מקבלת 

 40%נקודות. אם את עושה  80נותן  3, 3כשאתה מסתכל מה נותן 

נקודות הם כבר זכאים. זאת  32. 32נקודות, כבר יוצא  80כפול 

 אומרת, זה משהו שהוא קשיח, שחור לבן. אין משהו באמצע. 

 

  -ושחור לבן, אז למהכל כך קשיח אם זה היה  גב' רונית ד. עייאש:

 

 באחוזים, באחוזים של ההנחה? רי:גב' ליליאן אד
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לא, לא, זו לא השאלה. למה הם קיבלו את זה רק השנה, אם זה  גב' רונית ד. עייאש:

 כל כך קשיח. 

 

 . 8-כי הם ירדו השנה ל מר יוסף ניסן:

 

. אז 8-ת הניקוד גם בלי הלא, אבל היא אומרת היא מקבלת כבר א גב' רונית ד. עייאש:

בגלל זה אני שואלת. זאת שאלה. כי  לו רק השנה?למה הם קיב

  -הנתונים שנמסרים פה הם לא

 

קודם כל, הנתונים האלה משתנים כל הזמן, ולדעתי זאת ההחלטה  מר יוסף ניסן:

 האחרונה של ועדת כספים. 

 

כול לשנות פעם בשנה יכול להיות השתנו, הוא צודק. מס הכנסה י גב' ליליאן אדרי:

 את הקריטריונים. 

 

 הם משנים כל הזמן את הקריטריונים.  ניסן:מר יוסף 

 

 מס הכנסה בהחלט עושה את השינויים האלה.  גב' ליליאן אדרי:

 

 אני רוצה להתייחס למשהו עקרוני.  מר נפתלי אדר:

 

ולכן אגב, היה בג"צ בעניין הזה, של רשויות שלא קיבלו בעבר,  מר יוסף ניסן:

  -עשו סדר בעניין. דרך אגב, זה חלק מהזה

 

אבל יש פה משהו מאוד עקרוני. פנייה כזאת, אם צריך שתיעשה,  מר נפתלי אדר:

 היא צריכה להיעשות על ידי ראש מועצה. 

 

 אז חבל שלא נעשתה.  גב' רונית ד. עייאש:

 

 אז תתריעי.  מר נפתלי אדר:

 

 מתריעה, אני מצטערת. ופוזיציה, אני לא אתם שמתם אותי בא גב' רונית ד. עייאש:
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 אבל לא, רונית.  לי אדר:מר נפת

 

  -אם טובת היישוב חשובה לך מר יוסף ניסן:

 

 בהחלט, בגלל זה פניתי.  גב' רונית ד. עייאש:

 

 היית צריכה לפנות אליי, להגיד לי 'בוא תוציא את זה אתה'.  מר יוסף ניסן:

 

 תי, כי טובת היישוב חשובה לי. זה אני פני יוסי, בגלל גב' רונית ד. עייאש:

 

 -אם טובת היישוב חשובה לך נפתלי אדר:מר 

 

 מאוד חשובה לי.  גב' רונית ד. עייאש:

 

 עשית פה בדיוק הפוך עכשיו. מר נפתלי אדר:

 

 מה פתאום. גב' רונית ד. עייאש:

 

בוא, כי זכית רק לכמה לייקים בודדים, אבל ה... פנייה שאם ת מר נפתלי אדר:

 נגיד לו 'היי, פנתה פה מישהי'. 

 

 נכון מאוד. ת ד. עייאש:גב' רוני

 

 איפה פה טובת היישוב?  מר נפתלי אדר:

 

 העיתוי הוא טובת היישוב, מה זאת אומרת?  גב' רונית ד. עייאש:

 

נה כי זה היה חסר סיכוי, אבל לא וזה לא משנה, אני לא הייתי פ מר יוסף ניסן:

 משנה. 

 

 נכון, נכון.  דר:מר נפתלי א
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 חסר סיכוי, אבל זה לא משנה. היא ידעה שזה  מר יוסף ניסן:

 

 את ה'לא' כבר יש לך, אז אין לך מה להפסיד.  גב' רונית ד. עייאש:

 

אפשרויות. או שזה שיקולים ענייניים,  2יש לי שאלה, יש שנייה  מר כפיר מימון:

, או שזה מחושבים, כמו שמפעל הפיס מחשב מה כל אחד מגיע לו

אם זה לפעול.  אולי צריךשיקולים פוליטיים, ואז גם במישור הזה 

שיקולים רק נגיד כמו שאת אומרת מרחק, מה אנחנו צריכים 

לעשות אולי ביכולת שלנו, אם יש ביכולת שלנו לעשות, כדי שאולי 

  -את ה כן נצליח לעבור, אפילו בקצת

 

 להתקרב לגדר.  עו"ד קובי נודלמן:

 

שנה, בסדר?  11ינה כפיר, תקשיב, זה מאוד פשוט. אני עבדתי במד יסן:מר יוסף נ

אני יודע איך המדינה עובדת, מה הראש עובד. יש החלטות 

שרוצים להיטיב עם אוכלוסיות חדשות. מבינים שיש לכל החלטה 

הזה בין השפעות  הבלנסכזאת השפעת רוחב עצומה, ולכן תמיד זה 

ללהבים, אין ספק שמגיע  הרוחב העצומות האלה. כי אם מגיע

הנחה במס זה מיליארדים מקופת  לבאר שבע. לבאר שבע לתת

המדינה, שאי אפשר לעמוד בזה. זאת אומרת, השמיכה היא 

קצרה. לכן, עוד פעם כמו שאמרתי, צריך לבחור. לדעתי, המהלך 

 של רונית היה יותר פופוליסטי בעיניים שלי מאשר ענייני.

 

 י, מה פתאום. יינענ גב' רונית ד. עייאש:

 

 ולם. עיניים של כמה מר נפתלי אדר:

 

זה לשמור על אינטרסים של הזה. אני חיכיתי שבועיים שראש  גב' רונית ד. עייאש:

  -המועצה יוציא מסמך, והוא לא יצא. אז ראיתי חשיבות

 

כי ראש המועצה לא יוציא מסמך שהוא חסר סיכוי, זה בדיוק  מר יוסף ניסן:

  ההבדל בינינו.
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 צה של רונית? אז מה, יש מועצה של יוסי ומוע מר נפתלי אדר:

 

 זה לא מועצה של יוסי.  גב' רונית ד. עייאש:

 

 אז למה רונית לא הפנתה את תשומת לבו של יוסי?  מר נפתלי אדר:

 

 אוי, נפתלי, מה פתאום.  גב' רונית ד. עייאש:

 

  -ה, למערניתאם יוסי נרדם ורונית כל כך  מר נפתלי אדר:

 

 ברורה של פעילות בתוך המועצה הזאת. כי יש פה חלוקה מאוד  גב' רונית ד. עייאש:

 

רגע, רונית, אני אשאל אותך שאלה, את מאמינה שפנייה של ראש  מר יוסף ניסן:

 מועצה יש לה משקל יותר גבוה במשרדי ממשלה? 

 

 בוודאי.  גב' רונית ד. עייאש:

 

 ית אליי? יופי. אז למה לא פנ מר יוסף ניסן:

 

 בזה?אז למה את לא משתמשת  מר נפתלי אדר:

 

 כי אתה לא נותן דלת פתוחה. גב' רונית ד. עייאש:

 

 אז איפה טובת היישוב בעיניך? איפה טובת היישוב?  מר נפתלי אדר:

 

 עצם הפנייה, עצם הפנייה.  גב' רונית ד. עייאש:

 

 את מבינה שאת לא משכנעת?  מר נפתלי אדר:

 

 אתה מבין שאתה לא משכנע באותה מידה.  ד. עייאש:גב' רונית 

 

 את סותרת את עצמך.  מר יוסף ניסן:
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 מה זאת אומרת?  גב' רונית ד. עייאש:

 

את סותרת את עצמך. אם פנייה של ראש מועצה יש לה משקל  מר יוסף ניסן:

  -יותר גדול בעיניך

 

 אני מסכימה.  גב' רונית ד. עייאש:

 

  -ייב ממךר המתחאז הדב מר יוסף ניסן:

 

. יוסי, התבלבלת, אני שמת אותי באופוזיציה. אתה מה פתאום גב' רונית ד. עייאש:

 שמת אותי באופוזיציה, וזו תהיה ההתנהגות. אתה בהחלטה שלך. 

 

 אה, בגלל שאת אופוזיציה את עובדת נגד היישוב? הבנתי.  מר יוסף ניסן:

 

 התושבים. מה פתאום, אני לטובת  גב' רונית ד. עייאש:

 

 זה מה שאת אומרת.  מר יוסף ניסן:

 

 חס וחלילה.  ב' רונית ד. עייאש:ג

 

 את פועלת נגד היישוב.  מר נפתלי אדר:

 

 אני פועלת לטובת התושבים. אני לא אומרת...  גב' רונית ד. עייאש:

 

תעשי הפרדה, היא אומרת לי: 'משקל של ראש מועצה יותר גבוה',  מר יוסף ניסן:

 דה. תעשי הפר

 

 שבים.אני פועלת לטובת התו גב' רונית ד. עייאש:

 

 תעשי הפרדה בין... לאופוזיציה.  מר יוסף ניסן:

 

 אחרת לא הייתי מוציאה כלום.  גב' רונית ד. עייאש:
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 אבל לפני דקה אמרת.  מר יוסף ניסן:

 

 אחרת לא הייתי מוציאה כלום, יוסי.  גב' רונית ד. עייאש:

 

גבוה לפני דקה אמרת שיש לראש מועצה משקל יותר  , אבלמצוין מר יוסף ניסן:

 בפנייה כזאת. 

 

 אני אוהבת את זה, כי כל פוסט מקפיץ אותך לשמיים.  גב' רונית ד. עייאש:

 

 ממש לא.  מר יוסף ניסן:

 

 דקות על פוסט, איזה יופי.  20ממש לא, תראה, אתה מבזבז  גב' רונית ד. עייאש:

 

 ני. ל דבר ענייאני מדבר ע מר יוסף ניסן:

 

דבר על הפוסט שלי. זה לא. אתה לא מדבר על לא, אתה מ גב' רונית ד. עייאש:

  פוסט שלי. הענייניות. אתה מדבר על ה

 

 שהוצאת. המכתב אני מדבר על  מר יוסף ניסן:

 

 בוודאי.  גב' רונית ד. עייאש:

 

 על המכתב.  מר יוסף ניסן:

 

 בוודאי.  גב' רונית ד. עייאש:

 

 ככה זה ייראה?  ליעז:וריה אגב' בר

 

 בוודאי.  ש:גב' רונית ד. עייא

 

 כך זה ייראה? גב' ברוריה אליעז:

 

 אוי, ברוריה.  גב' רונית ד. עייאש:
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 אוקיי, מיצינו את הנקודה?  מר יוסף ניסן:

 

 לגמרי.  גב' רונית ד. עייאש:

 

 בואו נתקדם.  מר יוסף ניסן:

 

הם בוחנים אותם  רק לגבי בני שמעון.שנייה, יש לי שאלה  מר כפיר מימון:

 המועצה?כמועצה, כל 

 

 כן, כן.  מר יוסף ניסן:

 

זה לא בדיוק ככה, אני אסביר לכם. כי בני שמעון, גבעות בר  גב' רונית ד. עייאש:

. כל אחד קיבל אחרת. נכון שהם 10%. חצרים קיבלו 7%קיבלו 

 כאילו מסתכלים, אבל עצם העובדה שבתוך אותו יישוב יש

. וזאת הדוגמא אחוזים שונים, הווי אומר יש גם הסתכלות פרטנית

 הבולטת. 

 

 לא באותו יישוב, באותה מועצה אזורית.  מר כפיר מימון:

 

 באותה מועצה. גב' רונית ד. עייאש:

 

יש לי שאלה, יש לך דרך שאת חושבת שאנחנו כן יכולים לקבל את  מר כפיר מימון:

 זה? 

 

ן? עצם ושבת שבעצם הפניה, את ה'לא' כבר יש לנו. נכוי חאנ גב' רונית ד. עייאש:

גם לרשות המיסים וגם לשר האוצר, וגם ליו"ר ועדת הפניה 

הכספים, יכולה להעלות את השיקול הזה, או את השיקולים שהם 

 פעלו לסדר היום מבחינתי, וככה ראיתי. 

 

 יוסי, אפשר לדבר לא לפרוטוקול?  מר כפיר מימון:

 

 ה. לא, אפשר לנתק, סליחה, אפשר לנתק את ההקלט אוי:גב' עדנה זטל
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 בסדר, אחרי הישיבה.  מר יוסף ניסן:

 

 אנחנו צריכים את העזרה של קובי, קובי גם יכול... אני חושב, לא? מר כפיר מימון:

 

 מה שמתומלל, מתומלל.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 לפרוטוקול, זה בסדר, מה הבעיה?  מר יוסף ניסן:

 

  -כאילו זה אותו זה של ימון:מר כפיר מ

 

אני חושב שיוסי נתן את הנתונים המדויקים. אני יכול להגיד לך  :עו"ד קובי נודלמן

מהעבר, מהניסיון שלי המלחמות האלה הן כמעט חסרות סיכוי. 

משום שברגע שייתנו לנו, אין סיכוי שבאר שבע לא תקבל, ואין 

בלו. לכן, גם אם סיכוי שהרבה יישובים שבאותו סדר גודל לא יק

, זה לא יקרה. אני גם מבין אתה אפילו קרוב לשר כזה או אחר

 שלא צריך לקבל תמיד את התשובה כלא. 

 

 בדיוק.  גב' רונית ד. עייאש:

 

אבל זה באמת מאבק שלדעתי הוא אבוד. אלא אם כן, איך אמרת?  עו"ד קובי נודלמן:

כים ישתנה פה סטטוס מסוים, נרד בעקומה של לא נהיה שיי

  , נתקרב, נתפתח לכיוון הגדר.10או  9לאשכול 

 

  -אגב, יש בשורות. לדעתי מר יוסף ניסן:

 

וזה לא שיוסי לא ניסה את הערוץ הזה שאתה מדבר, יוסי ניסה  עו"ד קובי נודלמן:

את הערוץ הזה שהוא מדבר. אולי הוא לא אומר את זה, אבל הוא 

 ניסה את הערוץ הזה. 

 

ה כן יכול סיכוי. לדעתי, כשנאכלס את הדיור המוגן, ז ה חסרזה הי מר יוסף ניסן:

 להוריד לנו את החתך הסוציו אקונומי בלהבים. יש בזה 
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זה מה שאני אומר, אולי אנחנו צריכים מבחינת הפרמטרים,  מר כפיר מימון:

להתקרב לגבול אנחנו לא יכולים, להרחיב את היישוב אנחנו גם 

החישוב, אני לא יודע, צריך להבין כנראה לא יכולים. אולי אופן 

 מת הכנסה של הדיור המוגן, יכול להשפיע. אותו, אולי בא

 

ברמון לא ישנה את מדד הפריפריאליות אני מקווה ששדה התעופה  גב' עדנה זטלאוי:

 שלנו. 

 

 לא, זה לא תלוי בנו... עו"ד קובי נודלמן:

 
 )מדברים ביחד( 

 
הם לא יקבלו, כל עוד לא בים היה בעבר, ואל תתבלבלו. ללה עו"ד קובי נודלמן:

 סטטוס. ישתנה ה

 

 אבל היה בעבר מתוקף חוק אחר.  גב' רונית ד. עייאש:

 

 .5%נכון, נכון.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 לא רלוונטי לחוק הזה, זה ממש כך.  גב' רונית ד. עייאש:

 

 ולא יחזור. זה לא רלוונטי, כי עכשיו...  עו"ד קובי נודלמן:

 

 שמומש בזמנו. נכון מאוד, כי זה חוק אחר לגמרי  עייאש: נית ד.גב' רו

 

טוב, בואו נעבור לנושא הבא, זה גינון וניקיון. אנחנו הולכים  מר יוסף ניסן:

לצאת במכרזים, גם בנושא גינון וגם בנושא ניקיון. עובדים על זה 

כרגע. זה משהו שהיה בעבר אחרת. לדעתי הורע מצבנו, ואנחנו 

ר. פר אותו, ומכרז כזה יכול להוציא אותנו למכרז אחצריכים לש

הגינון שלנו יקר מאוד, ואנחנו לא מקבלים את התפוקה ואת מה 

₪  220,000שאנחנו צריכים לקבל, בסכום כזה, סדר גודל של 

בחודש בגינון. אני ערכתי כמה ביקורות, והתאכזבתי מאוד 

כים מהנתונים. גם העובדים לא נמצאים פה בשעות שהם צרי
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י אישית הלכתי להיות פה. גם חסרים עובדים ביום שלמחרת. אנ

₪  70,000לבדוק, ומה שנקרא חשכו עיניי. גם קבלן אחר שמקבל 

 יותר מהקבלן הקודם, לחודש, וגם נותן פחות. 

 

 מה הרעיון?  גב' רונית ד. עייאש:

 

 יש לי שאלה, שקלנו, יוסי?  מר כפיר מימון:

 

 אנחנו נצא למכרז. מה הרעיון לשפר? חה. סלי גב' רונית ד. עייאש:

 

פחות ₪  70,000-עובדים יותר, והיה ב 5הקבלן הקודם הביא  ף ניסן:מר יוס

 בחודש. 

 

 להוזיל.  עו"ד קובי נודלמן:

 

אה, זה פשוט לצאת במכרז חדש? זה לא איזה משהו איזה רעיון  גב' רונית ד. עייאש:

 חדש? 

 

 מכרז חדש, כן.  מר יוסף ניסן:

 

 הבנתי.  ' רונית ד. עייאש:בג

 

  -מכרז חדש, תחרות, אולי גב' עדנה זטלאוי:

 

 יש לי שאלה, כמה אנחנו משלמים בחודש על גינון?  מר כפיר מימון:

 

 לחודש. ₪  220,000 מר יוסף ניסן:

 

יצא לכם לשקול אולי לעשות את זה, להעביר את זה אלינו,  מר כפיר מימון:

 זה?  שאנחנו נעשה את

 

 מעביד.  כן, כן. אבל אז אתה נכנס ליחסי עובד ף ניסן:יוסמר 
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כי בסוף הקבלן יש לו יתרונות ויש לו חסרונות. היתרון זה בדרך  מר כפיר מימון:

כלל יתרון לגודל. החיסרון הוא שהוא גוף כלכלי, הוא חייב 

להרוויח. אתה לא צריך להרוויח על זה. והוא יש לו אינטרס לתת 

שפחות, ולקחת ממך כמה שיותר. שאם אתה לך כל הזמן כמה 

 זה בעצמך, יש לך אינטרס אחר לגמרי לתת כאילו רמה. תפעיל את 

 

תבדקו מה שקורה בעומר. תלכו תלמדו מעומר. בעומר יש גננים  מר שמואל לביא:

 עובדים. 

 

 כן, של המועצה.  מר יוסף ניסן:

 

 היו שמחים להיות במצבשל המועצה, ועולה להם הרבה כסף, והם  מר שמואל לביא:

 של להבים

 

 כשאתה מעסיק עובדים, רוב הזמן לא כולם מגיעים לעבודה.  י:גב' עדנה זטלאו

 

 גננים, והם לא מרוצים.  20יש להם מעל  מר שמואל לביא:

 

 והם לא יכולים לפטר אותם עכשיו, כי הם עובדי מועצה.  גב' רונית ד. עייאש:

 

 ד מעביד, אז הקבלן... אם אין יחסי עובזה פנסיות וזה.   גב' עדי זנד:

 

 ביחד(  )מדברים

 

שנייה רגע, כשאתה מביא קבלן כזה שיש לו הרבה רשויות, יש לו  מר יוסף ניסן:

גם מאגר של עובדים, אם אחד חולה, שניים חולים, יש לו יכולת 

 להביא במקום. לך אין את היכולת הזאת. יש לך כל מיני. 

 

 . 12-10יעים ג, מ20מר. יש במצבה בר בעואותו ד מר שמואל לביא:

 

לא רק זה, אתה צריך אחר כך לבנות מערך של כלים שאתה צריך  לי אדר:מר נפת

 לטפל בהם ואיתם לעבוד. 
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 ולתחזק אותם ובלאי.   גב' עדי זנד:

 

 ועובדים קבועים, הכי גרוע.  :???

 

כולות, זה אשכול אוקיי, בנושא של פינוי אשפה, יש מה שנקרא אש מר יוסף ניסן:

ביתרון לגודל, ואני חושב שיש זה רשויות שעושות את  30-40של 

לזה פוטנציאל מאוד גדול עבורנו. יש פגישות גם עם אשכול נגב 

 מזרחי וגם מערבי. 

 

 לאן אנחנו שייכים?   גב' עדי זנד:

 

אנחנו באמצע, ואנחנו יכולים לבחור לאן אנחנו הולכים. גם זה  מר יוסף ניסן:

 שא שאנחנו נבדוק אותו. נו

 

   the best win.may גב' עדנה זטלאוי:

 

 מהמידע שיש בידי כרגע, אפשר להוזיל שם בצורה משמעותית.  מר יוסף ניסן:

 

הם הוזילו מאוד יפה בעניין של הסעות. אני הייתי יועצת לאשכול   גב' עדי זנד:

נגב מזרחי בנושא של הסעות לבתי ספר. הם הוזילו מאוד את 

ז אני מניחה העלויות בעניין הזה שהם התחילו לעבוד כאשכול. א

 שגם דברים אחרים. 

 

אוקיי, אנחנו נבדוק את זה גם, כי אגב, הם נותנים עוד כמה  מר יוסף ניסן:

שהוא גם כן אמור ד"ר פרנס  שירותים האשכולות האלה, כמו

לצאת עוד מעט, אז גם נחשוב על הדבר הזה. היערכות לחגים, 

 ויום העצמאות.  פורים

 

 יש לכם פה.  גב' עדנה זטלאוי:

 

יש לכם פה, זה הרעיון שעלה ואימצנו אותו. אנחנו נביא צוות  מר יוסף ניסן:

מקצועי שילווה את כל המשפחות שיירשמו לבניית בובות ענק, 
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ותהיה פה תהלוכה. נעשה את זה משהו רציני, זה פעם ראשונה 

 ות, זאת הכוונה שלנו.שזה קורה. מקווה שתהיה לזה המשכי

 

להציע משהו, אולי להפוך את זה למשהו אזורי, זה ייתן  אני רוצה מר כפיר מימון:

  -לזה יותר

 

חשבנו על זה, אבל בגלל טווח הזמן הקצר הזה, אמרנו שאנחנו  מר יוסף ניסן:

 נצא עם זה, ושנה הבאה נפתח את זה. 

 

ששדה בוקר הפך להיות.  אפשר פשוט רק לפרסם את זה. כמו מר כפיר מימון:

 ו עושים... נחנו מלהבים היינכאילו א

 

 רעיון טוב לשנה הבאה, כי עכשיו כבר אין מתי.  :???

 

יצרנו קשר עם שדה בוקר, עם נחום ורותם שהם אלה שמארגנים  מר נפתלי אדר:

את כל התהלוכה השנתית שלהם, שאגב היא מבוססת כולה על 

 כל הבובות האלה מתפרקות.  מחזור. מרגע שמסתיימת התהלוכה,

 

  -אני מתכוון לא, מר כפיר מימון:

 

דע. הצענו לעשות איתם שיתוף פעולה, פשוט אנחנו ושנייה, אני י מר נפתלי אדר:

 כל כך סמוכים לפורים, שהשנה זה לא ייצא לפועל. 

 

 אני מתכוון רק לפרסם את זה בחוץ. מר כפיר מימון:

 

  זה יפורסם בחוץ. מר נפתלי אדר:

 

ואתה לא יודע כמות קהל יש לזה משמעויות אם אתה מפרסם  מר דני מלכה:

שאמורה להגיע, תהיה לנו בעיה להתארגן עם המאבטחים, 

 סדרנים, משטרה. 

 

 צריך להעריך, כמו כל אירוע. מר כפיר מימון:
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 קשה, זה קשה.  מר יוסף ניסן:

 

 מה אתה עושה? מה עושים?  מר כפיר מימון:

 

עשינו את קשה מאוד. בדרך כלל מה ... תהליך, אתה רואה,  :מר דני מלכה

 מינוס לאן זה הולך.-האירוע הראשון, ראינו פלוס

 

אבל זה יהיה נכון גם לשנה הבאה, שאם נעשה אירוע סגור פנימי  מר כפיר מימון:

ונחליט שאנחנו מפרסמים את זה בחוץ, לא תוכל להעריך כמה 

 באמת יגיעו. 

 

י אפשר חודש כבר אעוד אני חושבת שזה רעיון טוב להבא.  גב' ברוריה אליעז:

 להתארגן. 

 

אנחנו נפרסם את זה אחר כך זה יופיע בתקשורת, אנחנו נעשה  מר יוסף ניסן:

    -מזה

 

 אני חושבת שבפורים אנשים עושים עוד כמה דברים...  גב' עדנה זטלאוי:

 

דע בשדה בוקר, וכל שנה העדלאי 20אני רוצה להגיד לך שכבר   גב' עדי זנד:

, ואי אפשר להעריך את כמות י נסבליםשנה יש שם פקקים בלת

 האנשים, ולא משנה מתי אתה מגיע, תמיד נתקעים. 

 

אני נסעתי לשם השבוע, ישבתי איתם. אני נדהמתי לשמוע, אני  מר נפתלי אדר:

 . 5,000-6,000חשבתי שבאים להם 

 

 מכל הארץ מגיעים אנשים.   גב' עדי זנד:

 

. ואגב, זה לא משהו 15,000-להם אמרו לי שהם כבר מזמן נושקים  מר נפתלי אדר:

 הם אוהבים אותו.

 

 בכלל לא.   גב' עדי זנד:
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  -היות והנושא הזה, בכלל, כל בית הספר הזה מר נפתלי אדר:

 

 כרונות משם, נכון? יהוא בית ספר סביבתי. ברוריה, יש לנו ז  גב' עדי זנד:

 

 כן. ז:גב' ברוריה אליע

 

, קיימות וכו', וכל הפרויקט הזה הוא באוריינטציה סביבתית מר נפתלי אדר:

מושתת על הדבר הזה. ואגב, זה מה שאנחנו מכוונים גם לעשות. 

 וזה גדל להם למימדים שהם לא יודעים איך לאכול את זה. 

 

אוקיי, יום העצמאות, אנחנו רוצים לעשות משהו אחר ושונה גם  מר יוסף ניסן:

ורגל, אז יום העצמאות. שינינו גם את הקונספט של מגרש הכדב

אנחנו נקרב את זה למקומות הישיבה, שזה לא יהיה מרחב כזה 

אומנים בינתיים, את  2עצום שכולם הולכים בו לאיבוד. סגרנו 

עידן עמדי ואת רוני דלומי ליום הראשון, והצלחנו גם לחסוך כסף 

 מהתקציב שיש, זה ילך לחינוך. 

 

 גם עדי. טוב מאוד. הנה, אנחנו מסכימים,  וריה אליעז:בר גב'

 

 לחלוטין מסכימות. כל מה שילך לחינוך, אני מסכימה.   גב' עדי זנד:

 

 יוסי, מה עם אירועים מותאמי אוכלוסיות?  מר כפיר מימון:

 

כן, במסגרת ועדת תרבות, אנחנו ניזום גם את הנושא הזה. יש  מר יוסף ניסן:

ם שהקם קשורים ליום העצמאות, במוצאי יום ביקוש לאירועי

 ת, אחרי יום העצמאות. העצמאו

 

קודמת, אבל מטווח הזמן זה  פעם לי יש הצעה, הצעתי אותה גם גב' רונית ד. עייאש:

לא התקיים. בתוך המתחם הגדול הזה, לעשות פינת מתנפחים, רק 

  -להביא כמה מתנפחים, כי זה סגור, וזה מאפשר את ה

 

 דוכנים, כי זה סתם. אנחנו עושים דוכנים. השנה לא נגבה כסף מה ניסן:מר יוסף 
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 זה משהו אחר אבל.  מר כפיר מימון:

 

 לא קשור. מה זה דוכנים? דוכנים זה של אוכל.  גב' רונית ד. עייאש:

 

 גם.  מר יוסף ניסן:

 

לא, רגע, בנושא הדוכנים, אנחנו לא רוצים לצאת, כמו שהיו כל  מר נפתלי אדר:

י חושב שנים עם זכיין שזוכה בזה ומפעיל כמה דוכנים. אנה

יתה כזו גבוהה, ואנחנו בנינו איזשהו קונספט ישהרמה לא ה

, ואנחנו BBBשנבוא בהצעות, יצרנו קשר עם המקסיקני ועם 

נבקש שיבואו לשם עם עגלות מכירה משמעותיות מאוד, ונעשה 

כזה  יבנו ברסטאר שידמתחם אוכל יותר רציני. ניצור קשר עם גול

דול שיבנה שם מתחם בדואי גדול. נציע לוותחן מפינת הבדואי הג

 גדול. ונעשה שם משהו של הנוער...

 
 )מדברים ביחד( 

 
 זה צד של האוכל. הצד השני זה לעשות...  גב' רונית ד. עייאש:

 

 איפה זה יהיה?  גב' ברוריה אליעז:

 

 במגרש הגדול החדש.  מר נפתלי אדר:

 

 ספורט?  אליעז:גב' ברוריה 

 

 באצטדיון.  מר יוסף ניסן:

 

עם ממונה הבטיחות ועם  שההצעה שרונית מדברת, יכולה להתנג נפתלי אדר:מר 

כל הנושא הזה, היות וירוצו שם, שתבינו, על כל מתקן מתנפח 

צריך להריץ חשמל שינפח את המשאבה שלו, וגם מוקדי האוכל 

הזה כבלים שאין  צריכים חשמל. ואם נתחיל להריץ בכל המגרש

  -לנו איפה להריץ אותם

 



 

 24 

 אתה עושה מצד ימין.  נית ד. עייאש:גב' רו

 

רגע, בשביל זה יש ממונה בטיחות שצריך להכין תכנית. לא  מר נפתלי אדר:

 פוסלים את הדבר הזה. לא פוסלים את זה. 

 

 כי לקטנים זה משעמם. באמת, ראינו את זה שנה שעברה.  גב' רונית ד. עייאש:

 

בחון את זה לחיוב, אפשר נכון. ובגלל שהמתחם גדול, אפשר ל מר נפתלי אדר:

 למצוא אולי איזה מקום. 

 

 ... גם שנה שעברה.   :???

 

 זה לא נחמד, כי ההורים...  גב' רונית ד. עייאש:

 
 )מדברים ביחד( 

 
אוקיי, אנחנו נבחן את זה ונתקדם אם זה. אנחנו תכננו גם ביום  מר יוסף ניסן:

זה. אבל  אחרי זה לעשות הופעה, אנחנו עדיין לא סגורים עלשל 

 שם כן יהיו מתנפחים ונעשה פעילות נוספת ביום שאחרי. 

 

דקות בתור לשערות סבתא. אם אתה  45שנה שעברה עמדתי  מר כפיר מימון:

 מקצר את התור, אני אומר לך, זה היה מטורף. 

 

 ק שוקולד הזה... לא, זה היה נורא. לפנקיי גב' רונית ד. עייאש:

 

  זה היה הזוי. מר כפיר מימון:

 

 עמדות של שערות.  5 מר יוסף ניסן:

 

 או בכלל בלי.  גב' ברוריה אליעז:

 

נפתלי, לשלב את הנוער שלנו, את מועדון הנוער בממכר של  עו"ד קובי נודלמן:

 הדברים, שירוויחו גם הם כסף. 
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 ועי. אבל צריך לעשות מזה משהו מקצ מר יוסף ניסן:

 
 )מדברים ביחד( 

 
של ₪  15,000-לות קצת בלבל, אנחנו מוותרים על הרצינו לע מר נפתלי אדר:

הזכיין הזה, כי המקצועיים שיגיעו, עולה להם מאוד, הלוגיסטיקה 

של להגיע לכאן, השינוע. קבענו להם סטנדרט שהוא באמת עושה 

 את זה להפנינג קולינרי מכובד. 

 

ת להם גד. אתה יכול להרוויח גם קולינרי, וגם לתלא נו אבל זה מר כפיר מימון:

 דרך כאילו לבטא את עצמם. 

 

אבל אז אתה מוריד את כוח הקנייה. אני אגיד לך. תראה, הם  מר נפתלי אדר:

 שעות.  3-איש ל 4,000-5,000עושים חשבן, יגיעו 

 

הזוהרים  אז תעשה את הנצנצים, את הנצנצים תיתן לנוער. כל גב' רונית ד. עייאש:

 האלה... 

 

ני, כדי שאחד כזה ישנע לי קרוואן כזה של אוכל, אני א זה בנפרד.  מר נפתלי אדר:

 צריך לתת לו שירוויח. 

 

הוא טוב, נפתלי. הרעיון שלה של רונית  אין בעיה, אבל הרעיון מר כפיר מימון:

 הוא טוב. 

 

תשמור. אבל אפשר נפתלי, מה שאתה אומר שיהיה ברמה, בסדר,  גב' ברוריה אליעז:

 יוכל להרים את זה.  שהנוער מקומות שם 2-3לחשוב על 

 

 בשנה שעברה גם היו בני נוער.  גב' בתיה הרפז:

 

 נבחן את זה, בסדר גמור.  מר יוסף ניסן:

 

 . , שיכניסו הכנסות לעצמםלטובת הפעילות של הנוער עצמו עו"ד קובי נודלמן:
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 .. כן, שהנוער ירגיש. גב' ברוריה אליעז:

 

לרחוב הזה בתל אביב שקונים בשקל אני מוכנה לקחת אותם  גב' רונית ד. עייאש:

 שקל.  5-ומוכרים ב

 

 דרום תל אביב, איפה שקונים לכל החתונות.   גב' עדי זנד:

 )מדברים ביחד( 

 

 הלוואי והנוער שלנו... באותו יום.  מר דני מלכה:

 

טובות, כל ואתה עושה להם הופעות רגע, אם אתה עושה להם או גב' רונית ד. עייאש:

 עם בני נוער לא הגיעו לשם, זה היה נורא. הם יגיעו. כי פ

 

 אני אומר הלוואי.  מר דני מלכה:

 

תראה, שנים רבות הם כן היו. כשזה היה בכיכר ויצמן, הם היו   גב' עדי זנד:

 מגיעים. תלוי מי ההופעות. 

 

 . ומה יש בסביבה שיותר מעניין גב' בתיה הרפז:

 

ים שנסעה לתחרות רובוטיקה אני מעדכן אתכם בקבוצת תלמיד מר יוסף ניסן:

ארצית בחיפה. שנה שעברה הם קיבלו מקום שני, השנה זה לא כל 

 כך הלך. אבל הם קיבלו מקום שני בדיזיין של הרובוט. 

 

 בעיצוב. אבל התהליך הוא מאוד...  גב' בתיה הרפז:

 

ציג בלהבים שהוא מייצג רוטשילד, יש פה נ אני דיברתי עם קרן מר יוסף ניסן:

 בשנה הבאה. ₪  50,000ן הזו, והוא הסכים לתרום את הקר

 

 יפה מאוד.  גב' ברוריה אליעז:

 

 קודם כל יפה, מכובד.  גב' בתיה הרפז:
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 לחת למילווקי שיוצאת בחודש אפריל הקרוב. שיש מ מר יוסף ניסן:

 

גרת אם זה י', י"א, ל זה, אבל בסוף לא ספעם שעברה דיווחת ע גב' רונית ד. עייאש:

 י"ב. 

 

יתה להוציא תלמידי י"ב. אבל מאחר ויש להם מבחני יהכוונה ה מר יוסף ניסן:

 י', י"א. –ל בגרויות בזמן הזה, הורדנו את זה

 

 י"א. -מ 1-י' ו-מ 7הם  גב' בתיה הרפז:

 

 הרשימה נסגרה?  גב' רונית ד. עייאש:

 

 . םמלהבי 8ו הילדים, גרה, נבחרהרשימה נס גב' בתיה הרפז:

 

 מה היה הקריטריונים?  מר כפיר מימון:

 

 שפה, התמצאות.  מר יוסף ניסן:

 

  -קריטריונים של גב' בתיה הרפז:

 

 לא התעסקנו בזה.  מר יוסף ניסן:

 

 . זה בית הספר עשה את המיון גב' בתיה הרפז:

 

 זה בית הספר עשה את המיון.  מר יוסף ניסן:

 

אפשר היה להתערב וזה כבר היה גמור בחודש שעבר, כבר אי  ה אליעז:גב' ברורי

 בכלום. 

 

 . ביתןאז הם ייסעו. אגב, צריך להגיד תודה לצביקה  מר יוסף ניסן:

 

 הם עשו את הקשר.  גב' בתיה הרפז:
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 הוא עשה את הקשר, ובאמת כל הכבוד לו.  מר יוסף ניסן:

 

 הם? המימון הוא מלא עלי גב' רונית ד. עייאש:

 

 . הכרטיס שלהם, הכרטיס טיסה גב' בתיה הרפז:

 

 הכרטיס שלהם. האירוח על חשבון המארחים.  גב' עדנה זטלאוי:

 

אגב, אני רוצה לומר תודה לבני אביטן, שתרם לנו תפוזים  מר יוסף ניסן:

 לנטיעות. נתן לנו כמה, אני יודע, עשרות ארגזים של תפוזים. 

 

 כן.  מסורת, זה כבר גב' רונית ד. עייאש:

 

 ממשיך. צריך להוציא לו תודה יפה.  כל הכבוד שהוא גב' ברוריה אליעז:

 

 יהיה אצלו, יבקר. ייגש הוא שיוסי תמונה  לא, יש לו מכתב, ויש גב' בתיה הרפז:

 

הרשות למאבק בסמים, אלכוהול ואלימות, זה דרך המשרד  מר יוסף ניסן:

משרה מלאה לטובת  לביטחון פנים. יצאו עם יוזמה חדשה לגייס

הם  65%-ש₪,  320,000-בהדבר הזה ברשות, והם מתקצבים 

 מתקצבים, וזה חובה, ואנחנו גם מברכים על כך. 

 

 זה נקרא מנהל ביטחון קהילתי.  מר נפתלי אדר:

 

 צריך למנות אדם.  גב' בתיה הרפז:

 

 ייצא מכרז?  גב' רונית ד. עייאש:

 

 הבחינה.  הציבור בוועדת איך שנאשר את נציג גב' עדנה זטלאוי:

 

ת מתחבר עם הרעיון של מרכז קהילתי כזה, שיהיה זה באמ מר יוסף ניסן:

 אחראי גם על הנושא הזה. 
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 מה זאת אומרת קהילתי? תסביר קצת יותר.  מר כפיר מימון:

 

-זו יוזמה של משרה, שהמשרד לביטחון פנים מתקצב אותה, ב מר יוסף ניסן:

ה, זה דרך הרשות למאבק בסמים, , שהתפקיד העיקרי של65%

 אבל זה נקרא רכז קהילה במכרז.  אלכוהול ואלימות,

 

זה לא מונע מאיתנו להכניס תחומי אחריות ועניין ופעולות נוספות  מר נפתלי אדר:

לתוך הדבר הזה. אנחנו לא חייבים להיצמד למושגים של אלכוהול 

ורבות ומניעה וסמים והכל, כל עוד זה עונה לקטגוריה של מע

 קהילתית וכל התחומים הזה. 

 

 הוא יעשה גם וגם.  ז:גב' בתיה הרפ

 

 זה נדבך מאוד חשוב.  מר יוסף ניסן:

 

 זה גם הוראת שעה?  מר כפיר מימון:

 

 לא, לא, לא.  מר יוסף ניסן:

 

 זה תקציב שנתי.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 תקציב שנתי.  מר יוסף ניסן:

 

רת שהם קוראים לה, משום להרפות מהכותאבל כדאי לא  גב' ברוריה אליעז:

 את מאוד משמעותית. שהכותרת הז

 

 מחייבת, בהחלט כן.  מר יוסף ניסן:

 

 ביום. אנחנו הרי עם הנוער עסקינן. -ביום גב' ברוריה אליעז:

 

עוד נושא שעלה ואני נפגשתי עם כמה וכמה משפחות, זה הנושא  מר יוסף ניסן:

משפחות כאלה  30-יש כשל בעלי צרכים מיוחדים בלהבים. 
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ת בית לטובת הילדים הללו, עם כל בלהבים, ועלה הנושא של הקמ

המשתמע מכך. מי שמוביל את זאת, זה אקי"ם בישראל, שהם 

למעשה הזכיינים של משרד הרווחה. כרגע הם מפעילים את זה 

בבאר שבע, והם לא רצו להפעיל את זה בלהבים. אנחנו רוצים 

  -להרים את ה

 

 זה לתושבי המקום?  :י נודלמןעו"ד קוב

 

 .כן מר יוסף ניסן:

 

 רק לתושבי המקום?   :???

 

 -זה יהיה בשכירות גב' עדנה זטלאוי:

 

  , כולל עובדים סוציאליים...כן, כן. הם מטפלים בכול מר יוסף ניסן:

 

 ה? זמשפחות הם יעשו את  30לא, אבל  גב' רונית ד. עייאש:

 

 זה להבים רק? ת זה בזה שאתה מתנה א עו"ד קובי נודלמן:

 

 , בהחלט, כן. כן, כן מר יוסף ניסן:

 

 אולי זה יהיה יותר מבית אחד.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 יכול להיות שזה יהיה יותר מבית אחד.  מר יוסף ניסן:

 

 יש בעלי צרכים שבאמת...  גב' עדנה זטלאוי:

 

יש פעילות  רעיקשב מועדוניתלנו  המשפחות עצמן הן מלהבים. יש מר יוסף ניסן:

וד פה ביישוב. ואם נבנה את אחר הצהריים, שזה גם חסר להם מא

הזה, אז יכול להיות שנעשה פינה לטובת הפעילות אחר  הבית

 מלאה.  הצהריים, עם פעילויות מגוונות ויש תכנית
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 אפשר ל... בשגרה, את יודעת.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 פורים.  בחגם ותנו אבאגב, אנחנו כבר שיל מר נפתלי אדר:

 

אגידי מים וביוב. יצאה הנחיה חדשה שעד סוף כן. עדכון לגבי ת מר יוסף ניסן:

יוני אנחנו צריכים להתאגד. יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות. 

השורה התחתונה היא שאנחנו לא נלך על זה אם מחיר המים 

ישתנה לתושבים, ואם רמת השירות תהיה פחות טובה. זה תנאי 

 הסף. 

 

 איזה טווח ישתנה?  מר כפיר מימון:

 

 המחירים הם אותו דבר בכל הארץ אגב היום. גם בדקנו. ן:מר יוסף ניס

 

 לא, אבל ההתחייבות היא לכמה זמן לשמור על המחיר?  מר כפיר מימון:

 

 המחיר בארץ הוא קבוע, זו הוראה של משרד הפנים.  מר יוסף ניסן:

 

 של רשות המים.  גב' ליליאן אדרי:

 

 כזה. ... שאנחנו הולכים לרכוש אם יש  מר כפיר מימון:

 

 מה?  מר יוסף ניסן:

 

 אתה מתכוון למעבר לתאגיד מים, נכון?  מר כפיר מימון:

 

 כן.  מר יוסף ניסן:

 

  -המשמעות של זה, זה שגם שאתה את כל המתקן מר כפיר מימון:

 

  -כן, הם רוכשים ממך מר יוסף ניסן:

 

 . המים טיהור גב' בתיה הרפז:
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 ים לרכוש. טיהור המים אנחנו צריכ מר כפיר מימון:

 

 נכון.  מר יוסף ניסן:

 

  -עכשיו המחיר של ה מר כפיר מימון:

 

 הם יצטרכו לרכוש. התאגיד ירכוש.  גב' עדנה זטלאוי:

 

לא, אנחנו נצטרך לרכוש מהם. יש מחיר, עכשיו המחיר, יכול  מר כפיר מימון:

השאלה אם לנו מולם יש איזה הסכם  ,Xלהיות שהיום הם יבקשו 

תה לא מתחיל שנה אחת... כמה מטריות שהרסו ארוך טווח, שא

 לי, מכניסים אותה ואז פותחים. 

 

 אפשר לקבל כדאיות כלכליות?  גב' רונית ד. עייאש:

 

 כן, ודאי, ודאי.  מר יוסף ניסן:

 

ידי. אפשר לקבל יש לנו משק מים שעובד היום, יש משק מים עת גב' רונית ד. עייאש:

 ך אומרים, מה זה עושה לנו. ת איכדאיות כלכלית לשינוי ולראו

 

תראה, יוסי, זה דבר לא הפיך מה שאני אומר, שאתה נכנס  מר כפיר מימון:

להסכם כזה והוא לא הפיך, צריך לראות שכמה שאפשר, אפשר 

שיבטיחו לנו, אתה יודע, לפחות ללא יודע מה, אני לא יודע מה... 

 היה הסכם לשנה, שנתיים, שלוש, הזמן עובר מאוד. שלא י

 

שנים, אתה יודע  10ברור שלא, אבל התאגידים האלה כבר קיימים  מר יוסף ניסן:

איך הם מתנהלים, אתה ידוע לאיזה תאגיד אתה רוצה להיכנס, כי 

הוא יותר יציב. אגב היום יש לנו את הפריבילגיה לבחור את 

עכשיו  -ביוני יכולים להגיד לך  התאגיד שאנחנו ניכנס אליו, ש

 ה נגמר העניין.תתחבר לרהט ובז
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 אני רוצה לשאול שאלה.  גב' רונית ד. עייאש:

 

 רגע, תני לי רק לסיים.  מר יוסף ניסן:

 

 בבקשה.  גב' רונית ד. עייאש:

 

לכן יש לנו את הפריבילגיה הזו לבחור כיום לאן אנחנו הולכים.  מר יוסף ניסן:

 40%שים ממך את כל התשתיות. הם משלמים לך בנוסף, הם רוכ

 הכינון של הנכסים שלך.  מעלות

 

 זה הלוואה, זה הלוואה.  גב' רונית ד. עייאש:

 

 לא, לא, לא.  מר יוסף ניסן:

 

 כי זה כסף שתקבל עכשיו, ואתה פורס את התשלום שתיתן לו.   גב' רונית ד. עייאש:

 

מיליון  30-20ם מדהימים. אתה מקבל לא, אבל זה הלוואה בתנאי מר כפיר מימון:

 בשנה. אני מוכן לקחת. ₪  70,000ומשלם ₪, 

 
 )מדברים ביחד( 

 
 לא, לא, אתם אומרים פה דברים לא נכונים.  מר נפתלי אדר:

 

אני לא מבין לאן זה הלך. אין פה עניין של הלוואה ואין פה עניין  מר יוסף ניסן:

  -של כלום. ברגע שאתה עובר לתאגיד

 

 אה. אתם לא מבינים את המונח הלוו רונית ד. עייאש:' גב

 

ברגע שאתה עובר לתאגיד, למעשה זה כמו חברת חשמל. התאגיד  מר יוסף ניסן:

זה כמו חברת חשמל, בסדר? הם מספקים לך את המים, הם 

עובדים מול הלקוחות, מול התושבים. אתה לא מתעסק בזה בכלל. 

כל השירותים של מים הם פותחים פה משרד והם נותנים את 

ל. אתה מתנתק ופניות ציבור, כולל הכוביוב, כולל תיקונים, כולל 
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מהדבר הזה, מנתק את זה מהרשות. אגב, הם משלמים את השכר 

 העובדים שעושים את זה עכשיו עבור המועצה.  של

 

  -משק המים היום גב' רונית ד. עייאש:

 

 לכם למה לא הצטרפנו לתאגיד עדרגע, תני לי לסיים. אני אגיד  מר יוסף ניסן:

ק המים הניב לנו רווחים. ולכן היום, הדיווח היום, מכיוון שמש

שאני מקבל מהגזברית, זה שמשק המים הוא מאוזן, בסדר? עם 

הכסף שנותר לנו, אנחנו צריכים להחליף את מיד המים והשקעות. 

  יש השקעות ותיקונים. 

 

 ווחי. התקציב הוא היה ר גב' רונית ד. עייאש:

 

 הוא רווחי.  גב' עדי זנד:

 

 התקציב הוא היה רווחי, יוסי.  . עייאש:גב' רונית ד

 

 יוסי, אנחנו עושים דיון עכשיו על זה כדי לקבל החלטה?  מר כפיר מימון:

 

 לא, לא, לא, לא.  מר יוסף ניסן:

 

 זה רק עדכון? יהיה על זה דיון יותר?  מר כפיר מימון:

 

 אי. ליליאן, רצית להוסיף משהו? , בוודבוודאי מר יוסף ניסן:

 

אני רק רציתי להגיד שבתקציב הוא חייב להיות מאוזן, כמו  יאן אדרי:גב' ליל

שאמר יוסי, ובתוך הסעיפים אתם רואים שיש סכום מסוים 

שעובר לקרן שיקום צנרת. כלומר לפחת וכל הסיפור הזה. הרי 

. אנחנו שנים, מחליפים את כל מדי המים 5אנחנו אחרי כל 

היה לנו כשאנחנו חייבים... אנחנו מפרישים כל שנה כדי שי

 מחליפים את מדי המים. אבל אנחנו מאוזנים, אכן כן. 

 

והניתוק הוא לא מלא, יוסי. הדירקטוריון של התאגיד זה  עו"ד קובי נודלמן:
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 דירקטוריון של חברי מועצה. 

 

 ל יותר. לא, אבל הוא חלק מדירקטוריון גדו גב' עדנה זטלאוי:

 

 מועצה והם מובילים. מההיו"ר והחברים הם  עו"ד קובי נודלמן:

 

 אבל אם זה תאגיד משותף?  גב' עדי זנד:

 

 אם זה תאגיד שלך. אבל אם זה תאגיד משותף ששל אחרים? גב' עדנה זטלאוי:

 

 זה משהו אחר.  עו"ד קובי נודלמן:

 

לדימונה. הם רוצים לצמצם  ... תאגיד של להבים. אתה מצטרף גב' רונית ד. עייאש:

 פר התאגידים. את מס

 

 יצא חוק חדש לצמצום מספר התאגידים.  מר יוסף ניסן:

 

 יש ביקורת על כמות התאגידים.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 אתה תהיה שותף, אבל עדיין זה בשליטה של נבחרי ציבור.  עו"ד קובי נודלמן:

 

מאוד -ת קטנה, יש לך כוח מאודכן, נכון, יש לך. אבל אתה כרשו מר יוסף ניסן:

 ל. וסך הכטן ולא משמעותי בק

 

 השאלה למי אתה מתחבר.  עו"ד קובי נודלמן:

 

 כל רשות יש לה נציגים. זה הולך לפי מספר תושבים.  מר יוסף ניסן:

 

 עדיין זה נבחרי ציבור.  עו"ד קובי נודלמן:

 

, אם הם םנדיהדיבידאבל הם מחלקים את כן, כן, זה נכון.  מר יוסף ניסן:

 לרשויות.  מרוויחים כסף, הם מחלקים דיבידנדים
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 אנחנו נעשה סטטיסטיקה מי מרוויח.  גב' רונית ד. עייאש:

 

 יוסי, במסגרת הצמצום. יישובים יעזבו את תאגידי המים?   ד"ר עפר לוי:

 

 יתאחדו, כמו איחוד רשויות.   גב' עדי זנד:

 

זה נכון. אגב, יכול ללכת חזרה מזה, ו לא, אין, מי שיצטרף, לא מר יוסף ניסן:

תאגידי המים זה חיסכון במים בסופו של דבר. אגב, גם  הרעיון של

 . 20%תה בפחת של ילהבים הי

 

 . 23.85. 20מעל  גב' עדנה זטלאוי:

 

 פחת. 20%מעל  מר יוסף ניסן:

 

 והיום? גב' רונית ד. עייאש:

 

 הו. מש 6.7היום אנחנו מדברים על  גב' עדנה זטלאוי:

 

 עשינו התייעלות.  גב' רונית ד. עייאש:

 

 שכמה זה בכסף?  ר כפיר מימון:מ

 

 ₪. מאות אלפי  מר יוסף ניסן:

 

 , כמה הוא בכסף? 6%הפחת שהיה  מר כפיר מימון:

 

 . 70,000-60,000 גב' ליליאן אדרי:

 

 23%אנחנו קונים מיליון קוב בשנה, מיליון קוב. אם היה לנו  מר יוסף ניסן:

שהיה  קוב שיורדים למי תהום, זה הפחת 230,000, אז זה פחת

ללהבים. והעניין הוא שהיו שנות בצורת שהבינו שהרשויות לא 

מתחזקות את המערכות כמו שצריך, ויש פחת עצום. אגב, הפחת 

של להבים לא היה שונה מכל הארץ למעשה. ואז הקימו את 
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 התאגידים האלה במטרה לייעל את משק המים ולחדש את

התאגיד התשתיות. איך הם מחדשים את התשתיות? המחיר של 

מהמחיר הרשות משלמת. סתם  20%שהוא קונה ממקורות, הוא 

 קוב. ₪  1לקוב, הם קונים ₪  5לדוגמא, אנחנו משלמים 

 

 ובכמה הם מוכרים את זה?   גב' עדי זנד:

 

 באותו מחיר.  מר יוסף ניסן:

 

 בוה. ובעת. במחיר מאוד גבמחיר שרשות המים ק גב' עדנה זטלאוי:

 

 ₪?  5-של הבמחיר   גב' עדי זנד:

 

 ₪.  8לא,  גב' עדנה זטלאוי:

 

תעריף שני. אבל הם למעשה ₪  12-תעריף ראשון ו₪  7-לא, ב מר יוסף ניסן:

 מקבלים הטבה כדי לחסוך במים, זה בסדר. 

 

ל ל כך טוב שויש פה גם נתון מאוד חשוב. במצב התשתיות הכ מר נפתלי אדר:

שהחברה, היה שלנו, תשתיות המים והביוב, אז ברור  משק המים

וזה באמת יקרה, תעשה פה עסק מצוין, וזה צריך לבוא בתוך 

 העסקה הזאת בכל הכוח שלו. 

 
 )מדברים ביחד( 

 
חברים, בואו, שזה יבוא לידי ביטוי, אנחנו נביא לכם תחשיב  מר יוסף ניסן:

 כלכלי מסודר. 

 

זה אני יודעת, אבל אני לא מצליחה להבין איך יכול להיות  גב' רונית ד. עייאש:

שהתנגדנו. זה נראה כאילו, איך יכול להיות שליליאן יושבת פה 

ואומרת 'התנגדנו לזה כל כך נחרצות בכל השנים האלה, ועשינו 

הפרשות וכן הלאה, ופתאום זה נהיה הבוננזה הכי גדולה'. אז לכן 

 התיאוריות האלה.  2אני צריכה לראות את ההבדל בין 
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 צריך באמת לראות מה השתנה.  :ברוריה אליעזגב' 

 

 נכון מאוד. לכן אני אומרת, בואו נדון כשיש... לצורך העניין.  גב' רונית ד. עייאש:

 

... רעשי רקע מרשויות שבאזור, כמו סתם לדוגמא באר שבע, ששם  :קובי נודלמן עו"ד

ים יש אחוז תשלומים באחוז התשלומים הוא נמוך יותר. אבל בלה

 גבוה. אז לכן אין פה בעיה. עכשיו נתקלו התושבים בבעיה. 

 

 אבל זה לא השתנה בשנים.  גב' רונית ד. עייאש:

 

התחילו לגבות מהם ביתר כוח, כי זו חברה, זה תאגיד שמנהל  :עו"ד קובי נודלמן

 בנפרד, והוא לא ספר... 

 

 בלהבים.  יאנחנו עושים את השינו גב' רונית ד. עייאש:

 

 הוא גם היום לא סופר.  :???

 

 ולכן התושבים לא אהבו את זה.  :עו"ד קובי נודלמן

 

 בחסר.  הוהשירות שהם נותנים לוק גב' עדנה זטלאוי:

 

 נכון מאוד.  גב' רונית ד. עייאש:

 

התדמית של התאגידים היה גרוע, מכיוון שהניסיון של באר שבע  מר יוסף ניסן:

 , ולא היה פיקוח. ואגב, שהמחירים על

 

 התחילו לגבות.  :עו"ד קובי נודלמן

 
 )מדברים ביחד( 

 
גם היום יהיה לנו, אין ספק שיהיה לנו קושי לשווק את הדבר הזה  מר יוסף ניסן:

בציבור שאנחנו מתחברים לתאגיד. אנחנו מודעים לסוגיה הזו, 
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ולכן נצטרך להסביר, אם וכאשר זה יקרה, מה הוביל אותנו לקבל 

 ההחלטה הזאת.  תא

 

קודם כל נצטרך לשאול את עצמנו מה יוצא לנו מזה ואם בכלל זה   גב' עדי זנד:

כדאי לנו. כי לאור כל הנתונים שמדוברים פה, אנחנו במקום כל 

 כך טוב שממש לא כדאי לנו. 

 

 ל ייבחן, ברור. אנחנו עושים פה עסקה... והכ מר יוסף ניסן:

 

 ת אם זה כדאי. אם לא, אז מה עשינו. ושאלת השאל גב' ברוריה אליעז:

 

 זהו, זאת השאלה.   גב' עדי זנד:

 

 –סופו של דבר, אל תשכחו דבר מאוד, מאוד, מאוד חשוב, אחד ב מר יוסף ניסן:

שזה חוק, ואנחנו צריכים לדעת איך אנחנו מתייחסים לדבר הזה. 

זה מיליוני השקלים שייכנסו לקופת המועצה,  –והדבר השני 

 שות אותם לציבור. עשנוכל ל

 

אבל החוק כבר היה לפני כמה שנים, ועובדה שלא מימשנו אותו  גב' רונית ד. עייאש:

 אז. 

 

 תה הודעה שהאיום הזה נמחק? ילא, לא הי גב' עדנה זטלאוי:

 

 החוק הזה קיים הרבה שנים ולא מימשנו אותו אנחנו כלהבים.  גב' רונית ד. עייאש:

 

  -ברענכון, כי ב מר יוסף ניסן:

 

 אז החוק לא צריך להיות לנו כשוט.  גב' רונית ד. עייאש:

 

בעבר משק המים, כמו שאמרתי, הניב לנו רווחים גדולים, ולכן  מר יוסף ניסן:

אולי היה אינסנטיב לראש המועצה לקבל החלטה כזאת שאולי 

 הגיוני. 
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ה להסתכל וששואיגודים או משהו, אז אולי להבים התקלקלה ב גב' רונית ד. עייאש:

על זה, איך אומרים, ספציפית בלהבים. אבל עוד פעם, הבטחתם 

 נייר, נחכה. 

 

 שאלה קצרה אם אפשר.   ד"ר עפר לוי:

 

 כן, עפר, בבקשה.  מר יוסף ניסן:

 

 צריכה להיעשות בדיקה של מה כן, על המאזניים.  גב' ברוריה אליעז:

 

 פר. רגע, שנייה, ע מר יוסף ניסן:

 

לא, פשוט אני אומרת, אני ממשיכה את העניין הקודם. עופר  ז:עגב' ברוריה אלי

 בעניין חדש. 

 

 לא.   ד"ר עפר לוי:

 

 אתה בעניין הזה? אז אני הבנתי אותך לא נכון.  גב' ברוריה אליעז:

 

 רגע, עופר.  מר יוסף ניסן:

 

בפגישה שעשינו עם ראש מועצת מיתר ומנהל תאגיד המים, מה   ד"ר עפר לוי:

המחיר שלנו של המים, של כל יישוב, ככל שהתשתיות ששהבנתי, 

 יותר טובות, הוא יותר גבוה. האם זה נכון? 

 

 לא, לא, לא.  מר יוסף ניסן:

 

 היה משהו כזה. שמשלמים, שמקורות מפצים על הפחת.   ד"ר עפר לוי:

 

לא, ברגע שהתשתיות שלך הן מתוחזקות טוב יותר, העלות שלהן  מר יוסף ניסן:

 שתקבל הם יותר גבוהים, זאת הכוונה. 40%-ה, ולכן ההיותר גבו

 

 הבנתי שהמחיר שאנחנו מוכרים פה לתושבים הוא אותו מחיר.   ד"ר עפר לוי:
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 מחיר מכירה.  עו"ד קובי נודלמן:

 

 אותו מחיר, כן.  מר יוסף ניסן:

 

ואנחנו קונים ממקורות. אם המצב של התשתיות גרוע ויש הרבה   ד"ר עפר לוי:

ז הם מוכרים במחיר יותר נמוך, ומצפים שאנחנו נפנה חלק אפחת, 

 מהרווח לפחת. 

 

 יש בזה משהו.  מר יוסף ניסן:

 

כי זה משמעותי. זאת אומרת, שאם התשתית שלנו גרועה, אנחנו   ד"ר עפר לוי:

 קונים במחיר נמוך. אם התשתית טובה, אי אפשר להרוויח הרבה. 

 

מקורות, במחיר שהם מוכרים את המים.  ליש איזושהי אפליה ש מר יוסף ניסן:

 למשל רהט משלמת מחיר אחר מלהבים. 

הם משלמים מחיר אחר ממקורות. ולכן אנחנו ממשיכים את  

התביעה שיש לנו בבג"צ בבית משפט עליון בנושא הזה יחד עם 

מיתר ועומר, נגד חברת מקורות, בסדר? המשכנו את הדבר הזה, 

אמורים לקבל חזרה סדר גודל של  ובקרוב יתנהל זה. אגב, אנחנו

, יש על זה 2014-2015-זה ל אם אלהבשנה, והש₪ איזה מיליון 

 ויכוח. 

 

 אחרי שכר הטרחה, יישאר משהו?  מר כפיר מימון:

 

שאלה טובה. אז זה בסוגיה הזו. כמו שאמרתי, אנחנו נדון בזה. זו  מר יוסף ניסן:

ן יש עדכון, ולא החלטה שתתקבל כלאחר יד. בנושא שקיות הנייל

אנחנו החלטנו שאנחנו נרכוש את שקיות הניילון ונעמיד אותן פה 

במועצה, ותושב שרוצה, יגיע למועצה לקבל את זה. אני חושב שזה 

יחסוך לנו הרבה כסף. יש כאלה שלא אוהבים את הרעיון. מכל 

מיני שיקולים כאלה ואחרים, אני חושב שבסופו של דבר נחסוך 

 פה כסף. 
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 אני רוצה להבין, יתנהל רישום?  ד. עייאש: תגב' רוני

 

  חבילות של שקיות 4כן, בוודאי. פעם בחצי שנה יוכלו לקבל  מר יוסף ניסן:

 

 יוסי, אני חושב שצריך לשקול לקנות תבלינים במרוכז.  מר כפיר מימון:

 

 שקיות יש תבלין למכירה.  4לא, על כל  מר יוסף ניסן:

 

 פר. ובואו נפתח ס מר כפיר מימון:

 

 תבליני מימון.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 הצעת הייעול התקבלה.  מר יוסף ניסן:

 

 מה ההצעה? לא שמענו.  גב' רונית ד. עייאש:

 

 ניגוד אינטרסים.  גב' ברוריה אליעז:

 

 תכיני את השיק.  מר יוסף ניסן:

 

 יוסי, תצא הודעה לתושבים על העניין של החלוקה?   גב' עדי זנד:

 

זה כרגע בהצעות מחיר מתקדמות. נראה מה  כן, בטח, בוודאי. ן:סמר יוסף ני

אנחנו סוגרים בסופו של דבר, כי אנחנו רוצים באמת שקיות 

איכותיות. אם כבר קונים, אז שיהיה משהו איכותי. יש נושא 

נוסף, אנחנו שוקלים איחוד של כל נושא הספורט בלהבים ולעשות 

בחן את הרעיון הזה, כי נת ספורט עם כל התשתיות. ואנחנו יקרי

ל במקום אחד. ואני חושב שתהיה לו אהדה בציבור, ולרכז את הכ

אחרות עם כל המגרשים, הקימו לנו את גם גישות  יש לנו כל מיני

המגרש החדש... כמה בעיות עם מר רפי בוחבוט. בסדר, זה משהו 

שטיפלנו בו בימים האחרונים. אז זה רק שתדעו, זה רק רעיוני 

ד דברים שאני רוצה לעדכן, שהחנייה שסוללים לנו עכשיו וכרגע. ע

ליד הרכבת, והחנייה של הצבא, אמורה להסתיים בחודש וחצי 
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הקרובים. אגב, תושבים קיבלו דו"חות, פניתי למשטרת רהט. אז 

אי אפשר  מנוח אין הנחייה כזו לתת דו"חות, אבל שוטרים חסרי

 לילה. ב 2.5-להבין את זה. תושבת קיבלה פה דו"ח ב

 

 איפה היא חנתה?   גב' עדי זנד:

 

 על המדרכה כנראה.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 לא, לא על המדרכה אפילו.  מר יוסף ניסן:

 

 ר...חנתה באדום לבן. גם כן באיזה טעות של השוט מר דני מלכה:

 

 בלילה נתנו לו דו"ח.  02:30-כן, ב מר יוסף ניסן:

 

  -בת תהיה בתשלום שם? ראיתי בודקה כאגב החנייה של הר גב' עדנה זטלאוי:

 

 לא, זה שירותים של החיילים.  גב' רונית ד. עייאש:

 

 זה של הצבא וזה טוב שכך.  מר יוסף ניסן:

 

 זה שירותים של החיילים.  גב' רונית ד. עייאש:

 

 כי זה אומר לנו שנוכל לגבות מהם ארנונה.  מר יוסף ניסן:

 

 )מדברים יחד( 

 

  -יום צריך 90יום אחרי המכתב, ורק אחרי  90 גב' ליליאן אדרי:

 

 הבנתי.  מר יוסף ניסן:

 

  -יש לכל בעל שומה גב' ליליאן אדרי:

 

הבנתי. אני כבר הנחיתי להוציא שומה של ארנונה על הסובה  מר יוסף ניסן:
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 שנבנתה על ידי הצבא, גם רטרואקטיבית נכון? 

 

 כן.  גב' ליליאן אדרי:

 

טרואקטיבית כי מעולם לא חשבו אולי לגבות מהם ארנונה רזה גם  מר יוסף ניסן:

 מהצבא על הדבר הזה, אנחנו מחכים. 

 

 יום.  90 גב' ליליאן אדרי:

 

 כמה זמן עבר?  מר יוסף ניסן:

 

 יום.  90 גב' ליליאן אדרי:

 

 כמה זמן עבר אבל?  מר יוסף ניסן:

 

 יום צריך לחכות.  90, 30.12.18-מ גב' ליליאן אדרי:

 

 יום, אז אנחנו עם היד על הדופק.  90 ף ניסן:סמר יו

 

 ארנונה של שוק האיכרים.  גב' רונית ד. עייאש:

 

 כל הארנונה של דיור מוגן וכל אלה, כולם כולם.  גב' ליליאן אדרי:

 

כן, אני הנחיתי לבדוק ולמדוד פה את כל הקרוונים את כל  מר יוסף ניסן:

  -הביתנים את כל מה שיש פה בתפיסת שטח

 

 מתחמי בנייה.  גב' ליליאן אדרי:

 

מתחמי הבנייה כולם משלמים ארנונה היום. אני לא יכול להגיד  מר יוסף ניסן:

לכם שכולם אהבו את זה, אבל אי אפשר לעשות איפה ואיפה, מה 

 שאנחנו גובים מאחד אז אי אפשר לוותר על השני, וזה העניין. 
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 ר נציגים שונים. והשלמות בהרכב ועדות המועצה ואיש - 3לסעיף 

 

השלמות בהרכב ועדות המועצה ואישור נציגים שונים.  -נושא הבא מר יוסף ניסן:

 נפתלי אתה רוצה להעלות את זה? 

 

 -בעצם אנחנו רק עושים עדכון למה שכבר עשינו מר נפתלי אדר:

 

 עדכון והשלמה כן.  מר יוסף ניסן:

 

ההערות שמודגשות. מה  לבפעם הקודמת. אז יש לכם כאן את כ מר נפתלי אדר:

  -שלא מודגש יש שינויים. אנחנו ניגש לשינויים

 

 לא, אבל אולי הסבר למה זה מודגש.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 תסבירי.  מר נפתלי אדר:

 

בוועדת הנהלה כפיר מימון ביקש לפתור אותו מחברות בוועדה,  גב' עדנה זטלאוי:

 והוא כבר אושר. 

 

 חרט. תאתה יכול לה מר נפתלי אדר:

 

  -המודגשים בירוק הם לישיבה הזו. אז כפיר יורד מוועדת הנהלה גב' עדנה זטלאוי:

 

לי יש שאלה לפני שאת עוברת לדף הבא, בוועדת הערר יש מקום  גב' רונית ד. עייאש:

, דיברנו על זה, לא -ורה עמית או שהלהוסיף את עורכת הדין נ

  -יודעת, אני לא

 

 ? 3דת ערר זה עקרין, ו גב' עדנה זטלאוי:

 

 . 3ועדת ערר זה  עו"ד קרין כהן:

 

 זה מספר אי זוגי?  גב' עדנה זטלאוי:
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 לא, אבל יכולים להיות יותר?  מר יוסף ניסן:

 

 ? 3או מקסימום  3זה או  מר נפתלי אדר:

 

 . 3 עו"ד קרין כהן:

 

 אוקיי, אז אישרנו את ועדת הערר. נמשיך הלאה.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 הנחות מארנונה.  דר:אמר נפתלי 

 

לא ראיתי. ועדת תמיכות אני רוצה לאשר, זה אמנם ועדה  גב' עדנה זטלאוי:

 מקצועית אבל לאשר את ההרכב שלה. 

 

 איפה סליחה?   גב' עדי זנד:

 

 . 7מתוך  4עמוד  גב' עדנה זטלאוי:

 

 ? 2? מה עם 4 גב' רונית ד. עייאש:

 

 . 2אבל מה עם  גב' עדנה זטלאוי:

 

 ועדת הנחות מארנונה.  ית ד. עייאש:נגב' רו

 

 . ד"ר עפר לוי הוא יו"ר הוועדה. 2נכון סליחה, בעמוד  גב' עדנה זטלאוי:

 

 גם זה מוגבל אי אפשר להוסיף?  גב' רונית ד. עייאש:

 

 חברים והיתר מקצועי, זו ועדה סטטוטורית.  2לא, זה  גב' עדנה זטלאוי:

 

 . ןלחיות יש לך עדכו עו"ד קובי נודלמן:

 

 יש לחיות עדכון.  גב' רונית ד. עייאש:
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 . 2באותו עמוד, עמוד  עו"ד קובי נודלמן:

 

 באותו עמוד? אז סליחה.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 מאי כהן.   גב' עדי זנד:

 

בחזרה. ועדת תמיכות  4נכון, תוספת של מאי כהן. הגענו לעמוד  גב' עדנה זטלאוי:

והבלאי  . ועדת הרכשםההרכב שלה כמו שהוא מהיו"ר ומהחברי

אותו דבר. ועדת בריאות היא לא עלתה בכלל, היא לא אושרה 

 בכלל בישיבה הקודמת. 

 

 לא היו לנו.  גב' רונית ד. עייאש:

 

 נכון, עדיין אין לנו יו"ר.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 גם לוועדת מכרזים אין לך יו"ר, עדנה.   גב' עדי זנד:

 

 אני יודעת.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 לא, כי זה היה בעמוד הראשון.   ב' עדי זנד:ג

 

 כן, אני יודעת, יש ועדות שהן חסרות כרגע.  גב' עדנה זטלאוי:

 

אבישר  לורןאנחנו מציעים לכם אם אתם רוצים להעלות את  מר נפתלי אדר:

  -כיו"רית

 

 אני עניתי לך.  גב' רונית ד. עייאש:

 

 לא, ענית רק חברה.  מר נפתלי אדר:

 

 לא, אבל היא לא יכולה, חייב להיות חבר מועצה. ניסן: מר יוסף
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 אני אישרתי שהיא מעוניינת להמשיך, היא הרבה מאוד שנים.  גב' רונית ד. עייאש:

 

 )מדברים יחד( 

 

 את רוצה להיות יו"ר הוועדה?  מר נפתלי אדר:

 

 את רוצה להיות עדי?  מר יוסף ניסן:

 

 לא.   גב' עדי זנד:

 

  -אז אנחנו עדיין בלי יו"ר, אבל אנחנו כן מאשרים גב' עדנה זטלאוי:

 

 זה בריאות פנאי ונופש.  מר נפתלי אדר:

 

 שנהיה בריאים.  גב' רונית ד. עייאש:

 

 שנהיה בריאים.  מר נפתלי אדר:

 

 אז אנחנו מאשרים כן את ההרכב של החברים.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 איזה עמוד היית?  גב' רונית ד. עייאש:

 

, אין שם תיקון, כי 5וועדת בריאות ממשיכה לתוך  4הייתי בעמוד  זטלאוי: הגב' עדנ

מן. בוועדת חינוך גיל וכהנציג של נודלמן זה דינמי מאוד, כבר נבחר קוראים לו יניב ה

בעל יסודי כדי והאופוזיט את עו"ד קובי נודלמן הרך ויסודי ברוריה מצטרפת כחברה, .

 לשמור על איזה שהוא סנכרון. 

 

  -אבל המפתח פה לא טוב, יש פה דיס פרופורציה בין חברי מועצה רונית ד. עייאש: 'גב

 

  -לא, אז הוספנו עכשיו עו"ד קובי נודלמן:

 

 להיפך.  גב' עדנה זטלאוי:

 



 

 49 

 סליחה, זה פותר את הבעיה.  גב' רונית ד. עייאש:

 

  -3אנחנו נהיה  גב' ברוריה אליעז:

 

 ינוך גיל יסודי וקובי מצטרף לעל יסודי. חברוריה נכנסת ל גב' עדנה זטלאוי:

 

 )מדברים יחד(

 

 צריך על כל אחד לקבל החלטה.  עו"ד קרין כהן:

 

הם יאשרו את הכול, כל מה שאני אומרת מתומלל, אם מישהו  גב' עדנה זטלאוי:

 מתנגד... 

 

 איפה את?  גב' רונית ד. עייאש:

 

  -כות הסביבהיאיפה אני, הגעתי בסוף לוועדת א גב' עדנה זטלאוי:

 

 איך הגעת לשם? חסר לך ועדת ביקורת.  גב' רונית ד. עייאש:

 

 מה שאין לי אין לי, אין לי כרגע.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 מה זה אומר? יועץ משפטי, מה זה אומר שחסר?  גב' רונית ד. עייאש:

 

 לא, זה לא שאלה של יועץ משפטי.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 סליחה.  הא גב' רונית ד. עייאש:

 

אין חברים, אין חבר בישיבת ביקורת, זה משהו שנמצא אותו  גב' עדנה זטלאוי:

 במשך הזמן. 

 

 הא במשך הזמן?  גב' רונית ד. עייאש:

 

 אין לי אותו, אין לי אותו, אני לא יודעת.  גב' עדנה זטלאוי:
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 מה חבר חסר לכם?  מר יוסף ניסן:

 

 )מדברים יחד(

 

  -לא יודעת, אני קוראת הערות, אני לא יאנ גב' רונית ד. עייאש:

 

השנים האחרונות לא הייתה בכלל ועדת ביקורת,  5-בסדר, ב מר יוסף ניסן:

 הביאו את זה למליאה. 

 

 מעולה, אני לא יודעת.  גב' רונית ד. עייאש:

 

 יש חוסר במכרזים יש חוסר בביקורת, יש.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 הא סבבה.  גב' רונית ד. עייאש:

 

 אנחנו מודעים לזה.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 אם אתם, מצוין.  גב' רונית ד. עייאש:

 

 אין כרגע איוש.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 אין בעיה.  גב' רונית ד. עייאש:

 

אבל באיכות ועדת הסביבה כן השלמנו את עו"ד קובי נודלמן,  גב' עדנה זטלאוי:

 תי נפרד מוועדת איכות הסביבה. לברוריה אליעז, יאיר רגב ומנהל שפ"ע שהוא חלק ב

 

 זה ברור.  גב' רונית ד. עייאש:

 

 זהו רק הוועדה?  גב' עדנה זטלאוי:

 

 כן.  מר יוסף ניסן:
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  -אוקיי אז גב' עדנה זטלאוי:

 

  -רגע, יש לי בקשה גב' רונית ד. עייאש:

 

  -רגע שנייה, לא סיימתי, ועדה לטקסים וסמלים גב' עדנה זטלאוי:

 

 איפה היא? לא מופיעה.  . עייאש:דגב' רונית 

 

תוספת, תוספת. אמרתי שאנחנו דינמיים שדברים עולים ככה,  גב' עדנה זטלאוי:

טקסים וסמלים, יו"ר הוא יוסי ניסן, חברים: נפתלי אדר, ועדנה 

 זטלאוי. 

 

 בהצלחה לטקסים.    :???

 

 רגע, רונית כן.  מר יוסף ניסן:

 

וועדת קהילה ותרבות, לפי הרשימה המרשימה אני באני רציתי  גב' רונית ד. עייאש:

 פשוט חושבת שחסר פה נציג לגיל הבוגר ממש. 

 

 יש את דסי גולדפרב, את לא מכירה אותו.  מר יוסף ניסן:

 

לא, באמת אני לא מכירה אותה, אבל עדיין אני חושבת שהם  גב' רונית ד. עייאש:

  -35או  30מהווים 

 

 )מדברים יחד( 

 

 אני מרכז הוועדה.  :רמר נפתלי אד

 

תרגישו בנוח, כל מה שאני רוצה זה להגיד אם אפשר להוסיף  גב' רונית ד. עייאש:

 מישהו שרואה את זה וחתך את זה את יאיר כהן. 

 

 לא מפריע, אבל העניין הוא לדעתי שאנחנו חורגים מהמפתח.  מר יוסף ניסן:
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 קודם כל אנחנו חורגים.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 חורגים מהמפתח.  ניסן: מר יוסף

 

 אנחנו כבר לפני יאיר כהן יש כאן הערה שאנחנו חורגים.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 הבנתי אוקיי.  גב' רונית ד. עייאש:

 

 לא, אז תצטרפי את ויאיר כהן.  מר יוסף ניסן:

 

 ..את האפשרות.מגדיל  כן, כי חבר מועצה גב' עדנה זטלאוי:

 

 כולה לבוא לוועדה, תצטרפי אבל. י... אגב את לא  מר יוסף ניסן:

 

 אני לא רשומה פיקטיבית.  גב' רונית ד. עייאש:

 

 לא פיקטיבית, אמרתי את לא חייבת לבוא.  מר יוסף ניסן:

 

  -זה מה שאני אומרת. אם אני גב' רונית ד. עייאש:

 

 אז תבואי.  מר יוסף ניסן:

 

 אתה יו"ר הוועדה עם קובי.  גב' רונית ד. עייאש:

 

אני לא יו"ר הוועדה. אני מוותר אם את רוצה להיכנס במקומי  קובי נודלמן: עו"ד

 הכול טוב. 

 

 לא, הכול בסדר, תודה רבה.  גב' רונית ד. עייאש:

 

 אני מוכן לוותר.  עו"ד קובי נודלמן:

 

  -אגב מר יוסף ניסן:
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ה, זה זאני סגרתי עם יוסי להיות יו"ר... הוא החליט לשנות את  גב' רונית ד. עייאש:

 המחיר. 

 

 )מדברים יחד( 

 

 אם אני עוזב זה מסבך זה לא פותר את הבעיה.   ד"ר עפר לוי:

 

 בטח.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 אם אתה מצטרף.  מר יוסף ניסן:

 

 אני בוועדה לא?   ד"ר עפר לוי:

 

 לא.  מר יוסף ניסן:

 

 אז תחזיר אותי.   ד"ר עפר לוי:

 

 ... ףאוקיי, אז הוא הצטר מר יוסף ניסן:

 

 רגע אני מוסיפה.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 הנה עשינו לך מחווה.  מר יוסף ניסן:

 

 אני אמסור ליאיר.  גב' רונית ד. עייאש:

 

 עפר לוי ויאיר כהן.  מר יוסף ניסן:

 

 בסדר גמור.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 עפר לוי ויאיר כהן יופי מעולה. מה לא נעשה בשבילך רונית?  מר יוסף ניסן:

 

את היו"ר אני הייתי צריכה לקבל, אבל התחלקת על הראש באותו  רונית ד. עייאש: גב'

 יום של הפוסט. 
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  -לא סגרנו מר יוסף ניסן:

 

 לא סגרנו כלום, הכול טוב. גב' רונית ד. עייאש:

 

 )מדברים יחד( 

 

 ועדת קהילה ותרבות אני שמה.   ד"ר עפר לוי:

 

 הוא כבר בפנים.  :ברוריה אליעז

 

 אז חבל.  ית ד. עייאש:נגב' רו

 

 לא, אז זה בסדר.  מר יוסף ניסן:

 

 אני עשיתי טעות?  גב' עדנה זטלאוי:

 

 זה בסדר.  מר יוסף ניסן:

 

זה לא סופר לוי זה עפר לוי. אז אישרנו רק את יאיר כהן, אין  גב' עדנה זטלאוי:

 בעיה, ותיקנו. 

 

  -אם הוא מופיע אז אפשר להוסיף עוד מר יוסף ניסן:

 

 חברי מועצה.  3בסדר, אז יש לך  ' עדנה זטלאוי:בג

 

 אין בעיה.  מר יוסף ניסן:

 

 . 12אז צריכים להיות  גב' ברוריה אליעז:

 

רגע, ונציג ציבור חייבים כי אחרת אנחנו לא יכולים להוציא  גב' עדנה זטלאוי:

  -מכרזים
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 אז נאשר אותו עכשיו.  מר נפתלי אדר:

 

ותו. נציג ציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם יוסי אאז נאשר  גב' עדנה זטלאוי:

נה זה מכרזי כוח אדם, חייב שתהיה בוועדה שמשרד הפנים ממנה יניר. נציג ועדות בח

 נציג ציבור. 

 

 לבחור עובדים למועצה?  גב' רונית ד. עייאש:

 

כן, כן, במכרזים של עובדים למועצה יש ועדה שמשרד הפנים  גב' עדנה זטלאוי:

 יוסי ניר.  . , נציג ציבור מקומי חייב להיותהממנ

 

 אוקיי יופי.  מר יוסף ניסן:

 

 עכשיו הצבעה.  גב' עדנה זטלאוי:

 

  -מי בעד מר יוסף ניסן:

 

 אני רוצה להתייחס רגע לפני.   גב' עדי זנד:

 

 לפני או אחרי?  מר יוסף ניסן:

 

 לפני.   גב' עדי זנד:

 

 לפני.  מר יוסף ניסן:

 

זה לא ישנה את ההצבעה, זה רק התייחסות, חשוב לי להגיד את   :דגב' עדי זנ

זה לפרוטוקול. אני רוצה להגיד שאני מאוד מצרה, אני מסתכלת 

על ההרכבים ואני מסתכלת על ראשי הוועדות. וצר לי מאוד 

שבסופו של יום רוב הוועדות כאן יו"ר הם מהסיעה שלך יוסי. אני 

בה יותר הגיוני. היה צריך רחושבת שהפיזור היה צריך להיות ה

להיות שיו"ר הוועדות יהיו מהסיעות השונות, וחברי המועצה 

יובילו בצורה הגיונית את הוועדות. בעיניי זה פספוס גדול ואני 

מעלה את זה רק למחשבה. אין לי פה, לא מביעה התנגדות ולא 
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הולכת לריב עם אף אחד, אני חושבת שזה חבל מאוד שרוב, 

 אנשים יוסי עפר וברוריה.  3וועדות הם הסימנתי, רוב 

 

 אני רוצה, יש לי כמה ועדות, אם מישהו רוצה...  ד"ר עפר לוי:

 

בלילה שלפני הישיבה האחרונה היה סיכום דברים אחר, יוסי   גב' עדי זנד:

נפתלי רונית ואני ישבנו וסיכמנו על דברים, הגענו לישיבת 

כן שמה את זה על  יהמועצה והדברים היו שונים לחלוטין. ואנ

  -ומשהו לחודש 20-השולחן בבחינת, היה לי זמן מה

 

 . 22 גב' עדנה זטלאוי:

 

לחודש ועד היום לחשוב ולהסתכל על  22-ועד היום לחשוב, מה  גב' עדי זנד:

 התמונה הזאת ולהגיד צר לי שזה ככה. 

 

ות לכל עאני רק אגיד בתור מי שיושב כאן שאני שומע גם שהיו הצ  ד"ר עפר לוי:

לא, ולא, ולא, ולא, ואני מילאתי את שאמרו לנו  מיני ועדות

השורות שהייתי צריך, לא בגלל שאני כל כך מתלהב לעסוק 

בתנועה ובאיכות הסביבה ולא יודע מה, אני אעשה את זה  כמיטב 

יכולתי, אבל אני מאוד הייתי שמח אם הייתה היענות באופן אישי 

חברים, אז  9במועצה, שיש פה  הגם בשביל התחושה פה של העבוד

לי זה נראה מאוד מוזר באמת, שמצד אחד כל פעם אף אחד לא 

מציע את עצמו, אפילו מתנגד שמציעים לו תפקידים שונים, בלית 

ברירה מאיישים את מי שמאיישים ואז באים ואומרים איזה מן 

דבר זה שהסיעה של יוסי לקחה את כל התפקידים, יש גבול 

  -ראה הזוי לחלוטיןנבאמת. לי זה 

 

  -עפר רק  גב' עדי זנד:

 

לי זה נראה גם, מאוד מצער אותי באמת, מאוד מצער אותי, אני   ד"ר עפר לוי:

חושב שכולם רואים שיש פה תפקיד אחרי תפקיד שלכל דבר 

אומרים לא, וכאילו זה כזאת הנאה לעסוק בכל כך הרבה דברים, 

א מאוזן, איך יכול להיות לואז לבוא ולהגיד איזה מן דבר זה, זה 
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 שהסיעה של יוסי לקחה את כל התפקידים. אז יש גבול באמת. 

 

איכות הסביבה וועדת קהילה היו ועדות שלקחנו על עצמנו  עפר  גב' עדי זנד:

  -רונית ואני

 

  -אני לא יודע... זה חזר על עצמו  ד"ר עפר לוי:

 

 שאמרנו.  יוסי, אני רק מבקשת שתאשררו את מה  גב' עדי זנד:

 

 אנחנו נתייחס למה שאת אומרת.  מר נפתלי אדר:

 

 אוקיי, זהו היה לי השגה וזהו.   גב' עדי זנד:

 

  -בסדר, אני חושב שכן מר יוסף ניסן:

 

אני מכבדת את מה שאת אומרת, אבל בהמשך למה שאמר עפר,  גב' ברוריה אליעז:

 הבאמת עדי יושבים כאן סביב השולחן, אני מדברת על הישיב

לא ", "לא רוצים להצטרף"האחרונה שהייתה, ואתה שומע רק 

, לא רוצים, עד כדי כך שהיום כשאני הסתכלתי "רוצים להצטרף

על הרכב הוועדות אני שאלתי שאלת תם, שאולי כדאי לבדוק 

אותה, אם יש בכלל אפשרות, אולי יש אני לא יודעת מה המחוקק 

  -האופוזיציה יאומר על זה, אבל כדאי לבדוק אותה. אם חבר

 

 המועצה.  מר יוסף ניסן:

 

חברי המועצה שהם מכריזים על עצמם לא כחברי קואליציה מותר  גב' ברוריה אליעז:

להם לא לתפקד, הם בשום ועדה. אני מבינה מה שאת אומרת עדי, 

  -אבל אני הייתי פה, אני הייתי פה בפעם האחרונה, וביקשתם

 

  -יודעת את כל התמונה אברוריה את ל גב' רונית ד. עייאש:

 

  -בסדר גב' ברוריה אליעז:
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 ... מהצד השני.  גב' רונית ד. עייאש:

 

אני יודעת מה שמוצג לפניי, מה שמוצג בפניי זה היה עדי, עדי,  גב' ברוריה אליעז:

לא, היא יכולה לדבר, מותר לה לדבר, היא ילדה גדולה. לא צריכה לקבל הנחיות כן 

 ברת עליה. דלדבר או לדבר, אני מ

 

 הגענו עד הלום.   גב' עדי זנד:

 

עד הלום, כבר גדולות שתינו בלי הנחיות. מה שאני רוצה לומר  גב' ברוריה אליעז:

שבאמת עדי זה היה, תוציאו אותי מפה, אני מזכירה לך, תוציאו אותי משם, תוציאו 

חנו לא, אז נאותי מפה, תוציאו אותי משם, זה היה לא מכובד, אנחנו באים להצהיר שא

 למה הגעתם למועצה? 

 

 אז עכשיו אפשר לענות לך לרגע.   גב' עדי זנד:

 

 בטח.  גב' ברוריה אליעז:

 

לחודש בלילה בשעה  21-אוקיי. אנחנו, אני שוב חוזרת ואומרת, ב  גב' עדי זנד:

 בלילה הלכנו לישון עם תמונת מצב אחרת לגמרי.  00:00

 

 עם ביבי.  ועם פרס וקמנ גב' רונית ד. עייאש:

 

בבוקר עם אותו אחד, הגענו בערב לישיבת מועצה וכל ההסכמים   גב' עדי זנד:

שהיו לא הופיעו במפה הזאת. עכשיו ברוריה אני שואלת אותך, אני אישה בוגרת 

מספיק, אני יודעת עם מה אני הולכת לישון, אני יודעת עם מה אני קמה בבוקר, וכשאני 

י רואה שכל ההסכמים שהיו לי בבוקר לא קיימים, מה נמגיעה בערב לישיבת מועצה וא

 את רוצה שאני אעשה? 

 

 אני רוצה לענות.  מר נפתלי אדר:

 

 חוץ מלהצביע נגד?   גב' עדי זנד:

 

  -אני הייתי בישיבה המדוברת מר נפתלי אדר:
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 אז נשמע תשובה.  גב' ברוריה אליעז:

 

ת שמוצגת כאן. הייתה כאן וכן, ואני פשוט לא מבין את ההיתממ מר נפתלי אדר:

ישיבה שיצרנו אווירה מאוד טובה, כדי שהישיבה תצליח ופתחנו את הדלת ואת הידיים 

  -ואת הוועדות בפני רונית ועדי, יוסי טרח והכין סלט טונה מעולה עם לחם טרי

 

 מדהים וגבינות עוד יותר טובות.   גב' עדי זנד:

 

 וגבינות משובחות.  מר נפתלי אדר:

 

 למה לישיבות האלה לא קוראים לי? למה לאלה לא קוראים לי?  רוריה אליעז:בגב' 

 

 )מדברים יחד(

 

אני אגיד לכם אם הייתם שומעים את הביסים של הירקות  מר נפתלי אדר:

הטריים הייתם נופלים בכלל, אבל אחרי שהצענו להם והגענו איתם לאיזה שהיא הבנה, 

  -קיתונותחנו מקבלים נשעה אחרי הישיבה הזאת אנחנו באים וא

 

 ממי?   גב' עדי זנד:

 

 בפייסבוק מה, זה ההיתממות.  מר נפתלי אדר:

 

 שעה?   גב' עדי זנד:

 

 שעה, שעה, שעה אחרי.  מר נפתלי אדר:

 

 בלילה אתה קיבלת קיתונות בפייסבוק?  00:00-איך שעה? ב  גב' עדי זנד:

 

ן באנו ואמרנו חבר'ה אם כפתחנו את הפייסבוק באותו לילה, ול מר נפתלי אדר:

  -אנחנו באים

 

 ממי קיבלת את הקיתונות מעדי? מעדי?   גב' עדי זנד:
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 עדי, על זה ההיתממות.  מר נפתלי אדר:

 

 לא, מעדי?   גב' עדי זנד:

 

 זה ההיתממות.  מר נפתלי אדר:

 

 לא, האם מעדי?   גב' עדי זנד:

 

ה קורה, ואני מציע אנחנו זלכן אני היה חשוב שתדעו כולם למה  מר נפתלי אדר:

באים ואנחנו אומרים, אם לוחצים ידיים שגם תהיה כוונה 

 בלחיצת ידיים. 

 

 הייתה כוונה מאוד גדולה.   גב' עדי זנד:

 

 זה מה שאנחנו אומרים.  מר נפתלי אדר:

 

הייתה כוונה מאוד גדולה. בסופו של דבר הבחירה שלכם לשבור   גב' עדי זנד:

 רקות היו טריים וסלט הטונה אני עדיין חייבת את הזה. יאת הכלים הייתה, וה

 

 אני כבר רואה למי אתה נותן סלט.  גב' ברוריה אליעז:

 

 )מדברים יחד( 

 

 מהזה עשית עכשיו נזק, אבל לא חשוב. סתם אני צוחק.  מר יוסף ניסן:

 

 כשאומרים את האמת זה אף פעם לא נזק.  מר נפתלי אדר:

 

 עד? כולם בעד? בכולם  גב' עדנה זטלאוי:

 

 כן, כולם בעד.  מר יוסף ניסן:

 

 זה פה אחד?  גב' עדנה זטלאוי:
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 בטח.  מר יוסף ניסן:

 

 על מה?  גב' רונית ד. עייאש:

 

 על התיקונים. פה אחד.  גב' עדנה זטלאוי:

 

את התוספות והשינויים הבאים בהרכב הועדות : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 :והנציגים בפורומים השונים

 הסרת חברותו של מר כפיר מימון מועדת הנהלה

 ר עפר לויד" –ת הנחות יו"ר ועד

 גב' מאי כהן –ועדת חיות הבית 

 מזכירת המועצה עדנה זטלאוי,  -יו"ר – ועדת תמיכות

 חברים: יועמ"ש עו"ד קרין כהן, גזברית רו"ח ליליאן אדרי

 זטלאוי,  מזכירת המועצה עדנה -יו"ר -ועדת רכש ובלאי 

 רים: יועמ"ש עו"ד קרין כהן, גזברית רו"ח ליליאן אדרי, מנהל שפ"ע עובדיה צביחב

 ד"ר עודד ביטון, גב' סיגל בלילה, מר יניב הוכמן, ד"ר לורן אבישר,  –ועדת בריאות 

 גב' ברוריה אליעז –ועדת חינוך גיל רך ויסודי 

 עו"ד קובי נודלמן –ועדת חינוך על יסודי 

 יאיר כהן מר –ותרבות  ועדת קהילה

 עו"ד קובי נודלמן, גב' ברוריה אליעז, מר יאיר רגב ומנהל שפ"ע –ועדת איכות סביבה 

 אדר נפתלי ועדנה זטלאוי –יוסי ניסן, חברים  –יו"ר  –ועדת סמלים וטקסים 

 יוסף נירמר  –נציג ציבור בועדות בחינה 

 

 ר. ה תלונות הציבואישור עבודה נוספת למבקר המועצה וממונ - 4לסעיף 

 

. אישור עבודה נוספת 4אישור עבודה נוספת למבקר, זה סעיף  מר יוסף ניסן:

למבקר המועצה וממונה תלונות הציבור, מצ"ב חוות דעת 

 משפטית. 

 

 לא דנו בזה בפעם הקודמת?  גב' רונית ד. עייאש:
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 לא דנו.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 זה כבר אושר כן.  מר יוסף ניסן:

 

 אישרנו.  ונית ד. עייאש:גב' ר

 

 סדר היום ..  לעזה היה  גב' עדנה זטלאוי:

 

 לא נסגר.  גב' ברוריה אליעז:

 

 אני זוכרת את זה שזה היה.  גב' רונית ד. עייאש:

 

 עדנה?  מר יוסף ניסן:

 

יש כאן חוות דעת של היועץ המשפטי למשרד הפנים כדי לאשר  גב' עדנה זטלאוי:

ת המועצה שאין ניגוד ריך אישור מליאאת מה שהוא צריך. הוא צ

לבין עבודתו פה בלהבים. יש חוות בעומר  עניינים בין עבודתו

 משפטית, נשאר רק להרים את האצבע ולאשר. היועצת הדעת 

 

 זה יצא בהוראות מנכ"ל, הכול מסודר?  מר יוסף ניסן:

 

 פה אחד?  גב' עדנה זטלאוי:

 

 כולם בעד?  מר יוסף ניסן:

 

 פה אחד.  לאוי:גב' עדנה זט

 

 פה אחד.  מר יוסף ניסן:

 

 : הוחלט פה אחד לאשר עבודה נוספת למבקר המועצה וממונה תלונות הציבור. החלטה
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 תב"רים:אישור  – 5לסעיף 

 לקרן ₪  48,575והעברת העודף בסך  טבלה מצורפתסגירת תב"רים לפי  5.1 

 לעבודות פיתוח.   

 נה/שד' תמר לתחנת ופניים משד' תא, ביצוע שבילי א365אישור תב"ר  5.2 

 במימון: משרד התחבורה ₪  600,000הרכבת ולתחנה המרכזית ע"ס   

 ₪.  180,000הקרן לעבודות פיתוח ₪,  420,000והבטיחות בדרכים   

 

תב"רים, יש לכם פה רשימה של תב"רים, אגב זה בסדר קרין?  מר יוסף ניסן:

 רשימת התב"רים כפי שהיא? 

 

 ב"ר נעשתה טעות. במספר הת לאוי:גב' עדנה זט

 

 ליליאן עשתה פה איזה שהוא שינוי. נראה לי שכדאי שהיא תציג.  עו"ד קרין כהן:

 

יש שינוי אוקיי, השינוי הוא סמנטי, בסופו של דבר הסדר הוא  מר יוסף ניסן:

השתנה תב"רים שהם בפלוס תב"רים שהם במינוס, היה צריך 

 פשוט להפריד אותם. 

 

 ם תב"רים. זה אות ן אדרי:גב' ליליא

 

זה אותם תב"רים. בסופו של דבר אנחנו חייבים, אחרי כמה זמן  מר יוסף ניסן:

 זה? אחרי שנתיים או שלוש? 

 

כל תב"ר שמסתיימת פעולתו בעצם גם מסתיים התקציב שלו  גב' ליליאן אדרי:

 אנחנו מביאים את זה לאישור המליאה לסגור. 

 

 ? בל בזמן או שלאלא, זה מוג מר יוסף ניסן:

 

 שנים.  5לא, לא, זה רב שנתי. זה יכול להיות גם  גב' ליליאן אדרי:

 

אז אלה תב"רים שהגיעו לסיומם. זאת אומרת העבודה הסתיימה  מר יוסף ניסן:

 שזה עובר לקרן עבודות פיתוח. ₪,  48,575ולכן יש עודף בסך 



 

 64 

 

 ...   גב' עדי זנד:

 

אפשר, אי אפשר. בואו נראה רק מה ודות פיתוח אי לא, זה עב גב' רונית ד. עייאש:

 סוגרים. 

 

 אתם ראיתם, קיבלתם את זה.  מר יוסף ניסן:

 

 כן, כן.  גב' רונית ד. עייאש:

 

 זו הרשימה.  מר יוסף ניסן:

 

 מועדון מפעל, הא לגיל הזהב סליחה.  גב' רונית ד. עייאש:

 

 בסדר? אוקיי, מי בעד?  מר יוסף ניסן:

 

 פה אחד. נראה לי  לאוי:גב' עדנה זט

 

 פה אחד.  מר יוסף ניסן:
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והעברת העודף  הטבלה המצורפת: הוחלט פה אחד לאשר  סגירת תב"רים לפי החלטה

 לקרן לעבודות פיתוח. ₪  48,575בסך 

הפרשביצוע הוצאותביצוע הכנסותתקציב מאושרתאריך פתיחהשם תברמספר תבר

3/201725,00024,81724,8170שדרוג מחסן חירום342

8/2017210,000210,000205,4584,542גינה לכלבים354

2/2017100,000100,000106,255-6,255ציוד מחשוב341

07/20151,450,0001,450,0001,404,70945,291הקמת היכל התרבות326

3/2015100,000100,000100,0000פרויקטיים חינוכיים ישובים317

6/2018130,000130,000160,806-30,806מסלול אופניים362

8/20143,572,3763,568,7183,473,70695,012הקמת מועדון פיס לגיל הזהב300

7/2017667,000667,000725,275-59,416הקמת מגרש דשא סינטטי352

8/201878,00078,00077,793207סימון כבישים והתקני בטיחות364

 48,575סה"כ
 

 

 

 , פשוט יש פה טעות סופר. 365זה  364אישור תב"ר, זה לא  מר יוסף ניסן:

 

 . 365כן,  גב' ליליאן אדרי:

 

ביצוע שבילי אופניים בשדרות תאנה, תמר, תחנת רכבת ותחנה  סף ניסן:יו מר

₪  420,000במימון משרד התחבורה ₪  600,000מרכזית על סך 

 ₪.  180,000והקרן לעבודות פיתוח 

 

 ... ברחובות לא משהו, מאיפה לאיפה זה נוסע.  גב' רונית ד. עייאש:

 

  -סלאבן ייתן לך את ה גב' ליליאן אדרי:

 

התחבורה לייצר כמה שיותר  משרד ... קודם כל להתיישר עם :'סלאבן פנוביץ 'דרא

תנועה באופניים ולא ברכבים, מכיוון שיש לנו גם תחנת רכבת 

והכול לכן אנחנו... ממש לתחבורה ציבורית / אופניים וכל 
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  -הדברים האלה. בגדול לקחתי את הצירים הראשיים

 

 מפה סלאבן? ל הרוצה להראות להם ע מר יוסף ניסן:

 

כן, אפשר גם. בגדול אני לא יודע אם יספיק לי כל הכסף שיש...  :'סלאבן פנוביץ 'אדר

  -כמה דברים... כמה לפתח

 

-הוא מוגבל וה₪  420,000-זאת השאלה שלי, מפה זה נובע כי ה גב' רונית ד. עייאש:

 כל הזמן יגדל? ₪  180,000

 

מפה תראה להם איפה אנחנו ל האגב סלאבן אם אתה כבר ע מר יוסף ניסן:

 פורצים את הדרך לקניון. 

 

 )מדברים יחד( 

 

 אז תראה לי.  גב' רונית ד. עייאש:

 

 פורצים שם דרך עכשיו, לא יודע אם שמתם לב.  מר יוסף ניסן:

 

מה שיוסי אומר, אנחנו היום פה פורצים דרך על מנת לייצר פה  :'סלאבן פנוביץ 'אדר

 אתי בוטלה. הז כיכר חדשה, בנוסף הכיכר

 

יש שם בור באדמה. אם הקבלן של האספלט תעברו לפני שאתם  מר כפיר מימון:

  -משלמים, יש שם בור ולדעתי

 

 בתעלה הזאת.  מר יוסף ניסן:

 

 איפה?  :'סלאבן פנוביץ 'אדר

 

איפה שהיה הכיכר, כרגע הכביש הוא לא ישר, יש שם חתיכת בור,  מר כפיר מימון:

 שלולית.  היהלדעתי בגשם הכול י
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 אני מקווה שלא רק שלולית, אלא שלא ייפגעו שם כלי רכב.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 תוודאו את זה.  מר כפיר מימון:

 

אין בעיה, בסדר גמור תודה. זה הכיכר שדיברנו עכשיו לפריצת  :'סלאבן פנוביץ 'אדר

צירים  2הכביש. לגבי שביל האופניים, אני לקחתי בחשבון 

חד זה בעצם דרך תמר שבעצם מוביל באופן . אראשיים בגדול

עקרוני עד למועצה ותחנת רכבת. יש המון יועצים שלנו... לעשות 

  -אותם. המסלול פה חלק הוא קיים פה

 

 נכון, עד כאן הוא קיים.  גב' עדנה זטלאוי:

 

עכשיו השאלה היא מה נעשה פה בחלק האחרון, האם נכניס אותו  :'סלאבן פנוביץ 'אדר

 דרך או כביש, או נעשה פה מאחורה... כותבתוך ז

 

 )מדברים יחד( 

 

... לא ממש שביל אופניים, לשביל אופניים יש לנו הנחיות  :'סלאבן פנוביץ 'אדר

מטר, מסומן עם תאורה עם  1.5מסוימות, הוא צריך להיות ברוחב 

 הכול. 

 

 כרגע שביל האספלט שיש שם מהו?  מר כפיר מימון:

 

 מטר.  1.5-דעתי הוא פחות מל :'סלאבן פנוביץ 'אדר

 

 אז צריך להרחיב אותו?  מר כפיר מימון:

 

 יכול להיות שנצטרך להרחיב אותו.  :'סלאבן פנוביץ 'אדר
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 יש לך עצים משני הצדדים.  מר כפיר מימון:

 

 ₪.  600,000בסדר, נתמודד עם זה. בגלל זה יש לנו  :'סלאבן פנוביץ 'אדר

 

  -גע, רלא, לא גב' רונית ד. עייאש:

 

 כי הוא כרגע קיים האספלט שמה.  מר כפיר מימון:

 

 בדיוק, למה אנחנו צריכים לבזבז על זה?  גב' רונית ד. עייאש:

 

 )מדברים יחד( 

 

 הוא צריך לעמוד בתקן של שבילי אופניים.  מר יוסף ניסן:

 

, קודם כל לפני שאנחנו נעשה כל תכנית, אנחנו נעשה את הסקר :'סלאבן פנוביץ 'אדר

בדוק מה יש מה אין, מה הרוחב שיש, מה אפשר לנצל מה לא, ל

  -אנחנו לא נזרוק כסף. לכן כמובן מה שאפשר לנצל

 

 לא כדאי להעביר אותו לאזור אחר אם כבר יש שם שביל?  מר כפיר מימון:

 

 בדיוק, אני מסכימה.  גב' רונית ד. עייאש:

 

 לא מגיע עד המועצה. וא הוא קיים בקטעים מסוימים, ה :'סלאבן פנוביץ 'אדר

 

 הוא לא מגיע למועצה, הוא מגיע עד הכניסה ליישוב.  מר כפיר מימון:

 

 הוא מגיע עד הכניסה.  גב' רונית ד. עייאש:

 

 נכון, אבל אנחנו רוצים שיגיע עד המועצה.  :'סלאבן פנוביץ 'אדר
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 . ו..בסדר אז יש שמה שביל שעולה, למה צריך לעשות אות גב' רונית ד. עייאש:

 

שבילים, לא צריך לעשות אותו כל הדרך, אני רוצה  2אבל יש לי  :'סלאבן פנוביץ 'אדר

להגיע עד לרכבת עד למועצה. זה שיש לי קטע מסוים שאולי 

  -מתאימה

 

 דרך הוא קיים.  3/4 גב' רונית ד. עייאש:

 

 . 3/4לא, לא  :'סלאבן פנוביץ 'אדר

 

היא שצריך שיהיה שביל היקפי מת לא רק עד המועצה, הא גב' עדנה זטלאוי:

 מעלות ואין אותו.  360שיסגור 

 

רגע, אבל יש לי שאלה, אבל אם אתה רוצה לעלות בשדרות תמר  גב' עדי זנד:

  -למועצה

 

 יש לי מסלול אחד, לא סיימתי פשוט. אחד זה שדרות תמר... :'סלאבן פנוביץ 'אדר

 

 )מדברים יחד( 

 

חדשה, לכן אנחנו מנסים לנצל בעצם את המעגל ה ה... מהשכונ :'סלאבן פנוביץ 'אדר

 דרך כל היישוב. 

 

אני רוצה לחזור לשדרות תמר שעולה למועצה. הכביש הזה אם  גב' עדי זנד:

אתה הולך לקחת ממנו עוד חתיכה לטובת שביל אופניים, גם ככה 

עומדים שם מלא רכבים לאורך כל הכביש, אתה סוגר גם את 

 צב שבכלל אי אפשר לעבור שם. למ הנתיב השני. אנחנו נגיע
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את לא תגיעי כי האישור הזה הוא מה שנקרא יש לו כבישים של  :'סלאבן פנוביץ 'אדר

פעם. היום כבר לא מתכננים כבישים, מה שיש בלהבים זה גם בא 

מבחינת תחזוקה והוצאות ואין דברים כאלה. רוחב הכביש הזה 

שוט זה תכנון , פהוא מתאים לתל אביב, הוא לא מתאים ללהבים

 שזה מה שיש.  1980של שנת 

לכן יש לנו פה עודף של תשתיות מבחינת זכות הדרך, לכן אני לא 

מפחד יש פה מקום. אנחנו נבחן את האסטרטגיה מה עדיף, האם 

 לקחת מהכביש, האם לקחת מהמדרכה...

 

 )מדברים יחד( 

 

יות, כי כונאין לך מדרכה ויוסי קח בחשבון שעומדים שם מ גב' עדי זנד:

 אנשים שגרים שם לאורך הכביש חונים שם. 

 

 חייבים לפתור שם את בעיית החנייה.  גב' עדנה זטלאוי:

 

ואם אתה סוגר עוד יותר, אז גם הם יעמדו שם וגם לא יהיה לנו  גב' עדי זנד:

 מקום לעבור. 

 

 אוקיי, ניקח את זה בחשבון.  מר יוסף ניסן:

 

סליחה, מכיוון שאנחנו מוגבלים בסכום שמשרד יש רגע, לי  גב' רונית ד. עייאש:

התחבורה נותן, ולנו יש בקרן עבודות פיתוח. זאת אומרת כל 

חריגה תבוא מקרן לעבודות פיתוח בסוף, כי הצ'ק של משרד 

  -התחבורה

 

 למה שתהיה חריגה?  גב' ליליאן אדרי:

 

 מר שזה לא וא כי הוא אמר שזה לא מתוכנן, מה שסלאבן פתח גב' רונית ד. עייאש:

  -מתוכנן

 

 כל חריגה צריכה לבוא לשולחן כאן.  גב' ליליאן אדרי:

 



 

 71 

 לא, זה ברור. בשביל לסיים את הפרויקט יהיה מהכסף שלנו ולא  גב' רונית ד. עייאש:

 ממשרד התחבורה. 

 

 -לא, לא אמרתי :'סלאבן פנוביץ 'אדר

 

 )מדברים יחד( 

 

 חרת, מכיוון שהמסלול הארוך הזה כבר ה ארגע, אז יש לי הצע גב' רונית ד. עייאש:

  -קיים עם אספלט עם כל הכבוד

 

 הוא לא קיים.  :'סלאבן פנוביץ 'אדר

 

 בהגדרה שלי הוא קיים.  גב' רונית ד. עייאש:

 

 לא.  :'סלאבן פנוביץ 'אדר

 

 אם אתה אומר שצריך לעשות שביל פה אופניים ושביל לתוך  גב' רונית ד. עייאש:

 אז תתחיל באלה ולא באספלט שקיים, כי הוא ם, המועצה אופניי

 יכול להיות... 

 

אם האספלט, כמו שאמרתי בהתחלה ואני עדיין אומר את זה,  :'סלאבן פנוביץ 'אדר

אנחנו לפני שנתחיל לתכנן נעשה סקר מה כן מה לא, לכן כמובן 

אני לא אהרוס אותו אספלט ואני אבנה אותו אספלט, זה ברור. 

חנו מנסים לייצר את התוואי הנכון מבחינת אנ פשוט מבחינת...

התנועה של האופניים, זה הכול. זה שקטע מסוים קיים זה 

 מבורך. כי זה יחסוך לי כסף זה הכול. 

 

 בסדר חברים? מי בעד?  מר יוסף ניסן:

 

 כל חריגה ליליאן מגיעה לישיבה.  גב' רונית ד. עייאש:
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 ברור.  גב' ליליאן אדרי:

 

 ד, כולם בעד. בע מר יוסף ניסן:

 

 יהיה לנו גם אופניים של היישוב שאפשר לבוא עד המועצה?  גב' עדי זנד:

 

 כן בטח.  מר יוסף ניסן:

 

 ברכיבה.   גב' עדי זנד:

 

 )מדברים יחד(

 

יש הרבה התייחסות של האוכלוסייה של ההגעה לרכבת וממנה  מר כפיר מימון:

ם קהילתיים טליחזרה הביתה. אז העלו פה כל מיני רעיונות לשא

וכאלה, אחד הרעיונות זה מה שקובי אמר מה שפועל כרגע בתל 

אביב שיש אופניים במרכזים מסוימים, יש את זה במנהטן, אתה 

 -מגיע עם כרטיס אשראי

 

 )מדברים יחד( 

 

 זה אחלה רעיון.  מר כפיר מימון:

 

 אני בעד, ננסה את זה.  מר יוסף ניסן:

 

 ד גדולה. מאוזה לא השקעה  מר כפיר מימון:

 

זה פרויקט שהם מממנים את זה, החברות האלה מממנות את  מר יוסף ניסן:

 השירות. 

 

... שווה לבדוק את זה, זה לא אמור לעלות הרבה כסף וזה אחלה  מר כפיר מימון:

 רעיון. 
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 קרין את יכולה לבדוק את הסוגיה הזו?  מר יוסף ניסן:

 

 )מדברים יחד( 

 

, ביצוע שבילי אופניים משד' תאנה/שד' 365תב"ר  אשר: הוחלט פה אחד להחלטה

במימון: משרד התחבורה        ₪  600,000תמר לתחנת הרכבת ולתחנה המרכזית ע"ס 

 ₪.  180,000הקרן לעבודות פיתוח ₪,  420,000והבטיחות בדרכים 

 

 שאילתות תשובה ל – 6לסעיף 

 

 טוב, תשובות לשאילתות.  מר יוסף ניסן:

 

  -אפשר לקבל את זה משרת התרבות והספורט שתתמוך בספורט  :גב' עדי זנד

 

היום היא עסוקה מאוד. טוב, תשובות לשאילתות רונית דמרי  מר יוסף ניסן:

האם מונו סגן וממלא מקום ראש המועצה ואם כן מי "עייאש. 

האם בכוונתך למנות סגן וממלא "התשובה היא לא.  "מונה?

לא יודע מי, יש כוונה, אני  "אם כן מי?במועצה הנוכחית ו מקום

שנים  5כשזה יוודע צריך להעביר את זה אישור של המועצה. עברו 

 אז כנראה ששכחת, כי זה עבר במועצה. 

 

 , בוודאי שזה זה, אבל זה לא תכן, אבל זה מונה במסגרת הראשוני גב' רונית ד. עייאש:

 מונה, אז חשבתי שאין בכוונתך לעשות את זה. 

 

 ונה. האם מונו סגן וממלא מקום. לא, שאלת האם מ מר יוסף ניסן:

 

  -אני יודעת. אבל אולי עשית את זה איך אומרים גב' רונית ד. עייאש:

 

 במכתב.  מר יוסף ניסן:

 

 פספסת משהו.  גב' רונית ד. עייאש:
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 לא, מה פתאום.  מר יוסף ניסן:

 

 אני איך אומרים שאלתי, למען הסר ספק.  גב' רונית ד. עייאש:

 

 בוא נגלה לה את האמת יוסי.  מר נפתלי אדר:

 

 לסדר היוםהצעות  – 7לסעיף 

 

טוב, כפיר מימון. מינוי מנהלת לבית ספר יסודי להבים. אני  מר יוסף ניסן:

ישיבה גם היום כדי לראות איפה הדברים ערכתי עם רונית 

עומדים איתה, ואין בכוונתה לחזור לבית הספר הזה מחופשת 

 חת. המחלה שהיא לוק

 

  -אגב היא כבר הגישה   :???

 

 היא הגישה גם מכתב למשרד החינוך.  וסף ניסן:מר י

 

 זה לא חופשת מחלה.    :???

 

 חל"ת.  גב' רונית ד. עייאש:

 

  -היא אמרה שזה לא נכון מבחינתה לחזור לבית ספר אחרי זה מר יוסף ניסן:

 

להיות משוגעת לחזור שנה. היא צריכה  35היא גם מסיימת  גב' ברוריה אליעז:

 ה עם משכורת. כשמותר לה ללכת הבית

 

הדבר השני זה תאריך יעד להצגת תכניות עבודה בנושאים השונים  מר יוסף ניסן:

לחברי מועצה. אגב בנושא של מינוי מנהלת בית ספר, זה היה נכון 

  -שבמכרז לא יהיה המכרז לממלא מקום אלא

 

 לא תהיה הגבלה.  מר נפתלי אדר:

 

 גבלה של זמן. משרה של מנהלת בית ספר בלי ה יוסף ניסן:מר 
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  -אתה עושה את זה כמו שעשו בזמנו באשל הנשיא גב' רונית ד. עייאש:

 

  -היה ממלא מקום גב' בתיה הרפז:

 

 ברוריה זה בדיוק אותו תהליך. הוא יצא לחל"ת, לא חל"ת שנת  גב' רונית ד. עייאש:

וצאים כאילו עוד הפעם, אבל שבתון ונותנים לך את זה מינוי וי

שהוא לא חוזר, אז עשו את אותו פתרון, מן הסתם יודעים מראש 

 אפשר לעשות אותו פה כבר. 

 

כן, אבל אם מנהל בית ספר מגיע והוא ממלא מקום אז יכול  מר יוסף ניסן:

 להיות... 

 

 לי אבל זה לא אותו דבר כשאתה יודע שזה ממלא מקום רק פורמ גב' רונית ד. עייאש:

קרה בבית ספר הקודם, ואתה יודע שתקבל את זה יבואו, כמו ש

 זה תהליך שכבר עשו. 

 

אוקיי, תאריך יעד להצגת תכניות עבודה בנושאים השונים לחברי  מר יוסף ניסן:

המועצה. כל ועדה יושבת תגיש לדעתי בחודש חודשיים הקרובים 

 תכנית עבודה. 

 

  -יש אבל יעדים כאילו ש מר כפיר מימון:

 

 זאת אומרת מבחינתי מחר.  זה כל ועדה בפני עצמה, מר יוסף ניסן:

 

לא, אני חושב כמועצה אנחנו צריכים להגדיר יעדים לוועדות  מר כפיר מימון:

להגיד להם כמה אתם צריכים חודשיים? תיקחו חודשיים עוד 

  -חודשיים תבואו תציגו למועצה

 

 אני מניח שזה סדר הגדול.  מר יוסף ניסן:

 

יזה מסגרת לעבודה של הוועדות, צריך להגדיר משהו שיהיה א ר כפיר מימון:מ

  -אחרת
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 אני מסכים אבל אין איזה שהיא סנקציה.  מר יוסף ניסן:

 

 לא סנקציה... סנקציה.  מר כפיר מימון:

 

  -אני חושב שכל מי שלקח ועדה צריך באחריותו מר יוסף ניסן:

 

את הגלגלים  להניעקח להם זמן ככה אבל גם הוועדות יי גב' עדנה זטלאוי:

 ים, לבדוק את השטח לראות איפה הם יכולים להשפיע. הראשונ

 

תראו, אני כבר יכול להגיד לכם שיש המון נושאים שנמצאים על  מר נפתלי אדר:

השולחן, שאנחנו מחכים שהוועדות יתכנסו כדי להעביר להם את 

 זה. 

 

לקבוע תאריך, אתה יודע שיהיה לנו  אין בעיה, השאלה אם צריך מר כפיר מימון:

משהו של נקודה שאנחנו יכולים לדעת שהדברים, זמן אתה איזה 

יודע מה, חצי שנה, לא יודע שיהיה זמן שיהיה איזה יעד שאומר 

 ואללה אני רוצה לראות שיש תכנית שמשהו מתקדם. 

 

חילו זה נכון מה שאתה אומר זה יקבל ביטול כשהוועדות כבר ית מר נפתלי אדר:

 חות זמנים. לשבת, אז אפשר יהיה לכמת את זה ללו

 

 להיפך הם תרצנה לבוא ולהביא למועצה את התוצרים שלהם.  גב' עדנה זטלאוי:

 

באמת אני חושב שאנחנו צריכים לצאת מפה עם זה, שצריכים  מר כפיר מימון:

  -לשים יד, שאנחנו רוצים כמועצה

 

 לי פרק זמן סביר.  חודשים זה נראה 3בסדר,  מר יוסף ניסן:

 

 איך אומרים כל אחד בקצב של ההנעה להבין.  :גב' רונית ד. עייאש
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 (מדברים יחד)

 

 

 תודה לכם.  %100 מר יוסף ניסן:

 

 

 

 

 

 

 

____(-)_____ 
 מר יוסף ניסן
 ראש המועצה

____(-)_____ 
 גב' עדנה זטלאוי
 מזכירת המועצה

 


