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 .5.2.19אישור פרוטוקול ישיבה מיום  - 1לסעיף 

 

ום, נפתח בדיווח הישיבה. יש לנו סדר יערב טוב, מתחילים את  :יוסף ניסןמר 

 שלי. 

 

 ול. רגע, אישור פרוטוק גב' עדנה זטלאוי:

 

, מי בעד? 5.2.19אישור פרוטוקול. אישור פרוטוקול ישיבה מיום  מר יוסף ניסן:

 כולם בעד, פה אחד. 

 

 ..2.195מיום  1/19פרוטוקול ישיבה לאשר את  פה אחד הוחלט: החלטה

 

 מועצה. דיווח ראש - 2לסעיף 

 

נשתדל לעשות את זה  הרבה נושאיםיש לנו דיווח ראש המועצה.  מר יוסף ניסן:

י רוצה שתדעו שישיבות הוועדות וקצר וקולע. קודם כל אנ מהיר

 פעמים בשנה, אחת לרבעון.  4עצמן צריכות להתקיים מינימום 

 

 אפשר יותר.  גב' עדנה זטלאוי:

 

מועצה בנושא חיות פורום ראש ה מבורך. הקמת ,ותראפשר י מר יוסף ניסן:

כם, הבית, אנחנו מכירים את הפורום הזה, אני פשוט רק מדווח ל

 במקום הוועדה עצמה. 

 

 תכף נאשר את הביטול שלה.  גב' עדנה זטלאוי:

 

עוד מעט נגיע לוועדות אז אנחנו נטפל בזה, אבל זה הדיווח.  מר יוסף ניסן:

יץ עשות פעילויות קאנחנו מתכננים לפעילות פארק הציפורים, 

ייעודיות לתושבי להבים, זה אירועים חד  ןבפארק עצמו, שה

בועים בכפוף לייעוץ משפטי כמובן, שלא נהיה אחרי פעמיים לא ק

חשופים. הפארק יהיה סגור לתושבי להבים, וזה ייקרה זה 
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במסגרת הוועדה של תרבות וקהילה ושמה זה יתקיים. אנחנו 

עושים, איך עושים, יונות שעלו, מה יבור ויש כבר רענפנה גם לצ

 אתם תעודכנו בהמשך. 

מועצה מ, הועבר 31-ל 6ביש בין כ ,המשולש הכלוא, תודה לאל

  אזורית בני שמעון נחתם על ידי השר, זה כבר פורסם ברשומות

 –וכרגע זה אצלנו. אני אגב דיברתי עם הממונה על המחוז ברמ"י 

נת שבים אחרי תחהבדואים שיו לגבי ,רשות מקרקעי ישראל

הדלק, הוא לא ידע לומר לי פרטים, אם זה באישור אם זה לא 

גע עושים בדיקה, אני מציע שנוציא מכתב בעניין. באישור, הם כר

 תרשמי את זה. 

 

 למיטב ידיעתי זה יישוב לא מוכר.  :מר כפיר מימון

 

 לא, בטח שזה יישוב לא מוכר.  מר יוסף ניסן:

 

 , אבל מה עושים ברגע שזה עובר לאחריות להבים? כן כן, עייאש: .גב' רונית ד

 

  -העניין הוא מר יוסף ניסן:

 

 -אז אם אתה מקבל... נדוניה עייאש: .דונית גב' ר

 

ברור, ברור שמקבל עם הנדוניה, הבעיה עכשיו הפכה להיות שלנו,  מר יוסף ניסן:

שנים  ואנחנו צריכים לדעת איך מטפלים בזה, הם יושבים שמה

 . שנה 15לפחות רבות, 

 

יו בואו נגיד ביושר שאם זה היה התניה אם לקבל את זה, גם ה :מר נפתלי אדר

 לוקחים את זה, אז אין לנו מה להתלונן. 

 

 אבל לא נגלה.   :גב' עדי זנד

 

 ברור.  מר יוסף ניסן:

 

 מה התוכניות לגבי המשולש הזה?  :מר כפיר מימון
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ים לתכנון של האזור הזה. יש , אנחנו נכנסשיו זה בשלביאז זהו עכ מר יוסף ניסן:

כננים, מה מתכננים, אם רמ"י מת כל מיני חלופות אם אנחנו

ה הרעיונות שלנו, מה אנחנו מתכננים על השטח הזה מתכננים, מ

וזה דברים שאנחנו נצטרך לחשוב עליהם היטב. גם מתכננים 

ה שטח עצום, עושים תב"ע כוללת ואחרי זה מתכננים קטע קטע, ז

שטח עצום, הייתי מעלה איזו קושיה  6תי בכביש באמת אני נסע

 השטח של להבים עצמה.  אבל אנשים לא כולם יודעים מה

 

 דונם לא?  7,000 :מר כפיר מימון

 

דונם להבים עצמה, השטח שיפוט שלנו, אז  6,000דונם כן.  6,000 מר יוסף ניסן:

יד של צום, זה העתם זה חתיכת שטח ענדו 4,400תחשבו שעוד 

 ב. היישו

 

 ? 2/3עוד  גב' ברוריה אליעז:

 

 . העתיד של היישוב טמון שם מר יוסף ניסן:

 

 . 3/4אפילו   ד"ר עפר לוי:

 

  -מחלף להבים מר יוסף ניסן:

 

 אני לא מתחרה איתך במתמטיקה.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 . 2/3... זה  גב' ברוריה אליעז:

 

 . שלומי בבקשה מר יוסף ניסן:

 

 המחלף להבים, אנחנו מקדמים את הנושא של מחלף להבים, היית :י שטריתמר שלומ

 חת בשבוע הבא. יה לנו פגישה עוד אלנו פגישה אחת, ותה

 

 עם מי?  עייאש: .גב' רונית ד
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  -עם ניסים פרץ מנכ"ל :מר שלומי שטרית

 

 נתיבי ישראל.  מר יוסף ניסן:

 

גמור, יש בעיה עם יהיה מוכן ותיים המחלף הם טוענים שתוך שנ :מר שלומי שטרית

השטח הדרומי, עם היציאה הדרומית. הם רוצים שאנחנו נתחיל 

לבנות שם את שכונת שרונים, אנחנו מתנגדים. צריך למצוא 

  -פתרונות

 

 אבל זאת סוגיה אחרת.  מר יוסף ניסן:

 

 תהיה ישיבה.  :מר שלומי שטרית

 

 שרונים? רים לשכונת איך נתיבי ישראל קשו :מר כפיר מימון

 

  -מינהל מקרקעי ישראל :מר שלומי שטרית

 

 שתהיה תנועה.   :גב' עדי זנד

 

 זה מה שאני מבינה ממך שלומי?  עייאש: .דונית גב' ר

 

לא, אז אני אסביר, מינהל מקרקעי ישראל מממן את היציאה, לא  :מר שלומי שטרית

 משרד התחבורה, לכן זה קשור. 

 

 שכונת שרונים. על היציאה מ, אתה מדבר רגע מר יוסף ניסן:

 

 משכונת שרונים.  :מר שלומי שטרית

 

 ית. הדרומ גב' עדנה זטלאוי:

 

הדרומית בדיוק. לכן זה קשור, ואנחנו אומרים קודם כל שתהיה  :מר שלומי שטרית

 יציאה, קודם כל שיבנו תשתיות. 
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 אבל המחלף לא קשור במחלף הדרומי.  :מר כפיר מימון

 

 לא, אין קשר. , לא סף ניסן:מר יו

 

 לא, לא.  :מר שלומי שטרית

 

רוצים השקעה במחלף להבים, אנחנו ₪ מיליון  200סדר גודל של  מר יוסף ניסן:

לראות את התכנון, יש כל מיני רעיונות שם, והבנתי שאפילו 

מתוכנן רמזור. המכרז עצמו יהיה גם תכנון וגם ביצוע. מי שיזכה 

 -יבצעבמכרז גם יתכנן וגם 

 

 רגע, יצא מכרז.  עייאש: .ת דרוניגב' 

 

 יצא מכרז, כן יצא מכרז.  :מר שלומי שטרית

 

 מה הסטטוס?  עייאש: .ת דגב' רוני

 

אנחנו עוד לא, הייתה ישיבה ככה ארעית, ועכשיו אנחנו קבענו  :מר שלומי שטרית

 פגישה, רק מעדכנים אתכם, נהיה יותר חכמים עוד שבועיים. 

 

 יין, עוד אין זכיין. ין זכעוד א לאוי:גב' עדנה זט

 

  -שזה יצא לדרךלא, לא, הוא אומר שיהיה זכיין, הוא אומר  :מר שלומי שטרית

 

 אחרי הפגישה אנחנו נעדכן.  מר יוסף ניסן:

 

  -זה מה שהם אמרו BOTזה נקרא  :אדר' סלאבן פנוביץ'

 

 כן, זה גם תכנון...  גב' עדנה זטלאוי:
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הסדרי תכנון של ל ישנה וחצ ה בעצם זה יששקורמה  BOT-ב :אדר' סלאבן פנוביץ'

ה מקצץ זמן המחלף, ואחרי זה בעצם הם יוצאים לביצוע. ז

ן. לכן מה מבחינת הביצוע, אבל זה מאריך זמן מבחינת התכנו

שצריך להיזהר בעצם, יש תכנית שמאושרת אצלי בקיר איך 

  -המחלף הזה אמור להיות, והוא מקובל

 

של משרד התחבורה וזה סקיצה, יכול להיות שזה נון ה תכאבל ז מר יוסף ניסן:

 לא יהיה התכנון הסופי. 

 

 נכון.  :נוביץ'אדר' סלאבן פ

 

 של הביצוע הסופי.  מר יוסף ניסן:

 

יש לי ניסיון עם זה, בא קבלן עושה את הספירות... חדשות  :אדר' סלאבן פנוביץ'

  -יוןומתכנן את זה מחדש. צריך לקבל את התוכנית הזאתי לע

 

 כן נכון.  מר יוסף ניסן:

 

 כי יכול להיות שם...  :אדר' סלאבן פנוביץ'

 

 אנחנו נבקש להיות שותפים בתכנון, זו השורה התחתונה.  :מר יוסף ניסן

 

אנחנו חייבים להיות שותפים, כי כנראה הם סוגרים את המחלף,  :מר שלומי שטרית

 ציאהי 6 הולכים להיות פה שנתיים קטסטרופה. כל דרך כביש

אחת תהיה פה, אולי נצטרך לפתוח את היציאה השנייה כל היום, 

 ניערך לזה בהתאם. 

 

יכול להיות מצב שהם בעצמם יחליטו שכדי לסגור את  אגב, וסף ניסן:י מר

 הצומת הזו, הם יפתחו לנו את המחלף הנוסף שמדברים עליו. 
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 -יהף הזה היה יכול להיות נהדר אם המחלף הנוס גב' עדנה זטלאוי:

 

 כבר עלה בעבר.  מר יוסף ניסן:

 

 נבנה לפני המחלף הזה.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 אנחנו עוד לא יודעים מה בדיוק התוכניות.  ניסן: מר יוסף

 

עוד משהו רק זה קשור למחלף. יש איזה פתרונות לזמן קצר עד  :מר כפיר מימון

למחלף? זאת אומרת עם האכלוס של שרונית או מה הצפי בכלל 

 ישפיע?  זה כמה

 

 לא משהו שאני יכול לדווח עליו או שאני יודע.  מר יוסף ניסן:

טחון. החניונים האלה אמורים ת במשרד הביחניוני הרכב

להסתיים בעוד חודש, הבנייה שלהם. ורכבת ישראל ישבו איתנו. 

מי שביצע את שני החניונים, זה רכבת ישראל, משרד הביטחון 

הבנייה של ₪ מיליון  20ל של ודג העביר להם את התקציב, סדר

ים. החניונים האלה. למעשה היה קבלן אחד שביצע את שני החניונ

חניון אחד אמור להיות של הצבא, שהוא לחירום בלבד, כמו 

ר אתם תראו גידור וגם שער. זה שדיברנו על זה, הוא יהיה מגוד

גם טוב מבחינת הארנונה שלנו, אנחנו כבר בהליכי גביית ארנונה 

שרד הביטחון וגם מול רכבת ישראל. רכבת ישראל ישבו מ ולמ

ל התחזוקה, של החניון. איתנו, יש הסכם ישן על כל הנושא ש

למעשה כרגע רכבת ישראל מתחזקת את החניון, היא רוצה 

לתחזוקה שלנו, כולל החניון החדש, ומוכנים להעביר את זה 

₪,  וןלימי 1.5להעביר לקופת המועצה ₪ מיליון  1.5לשלם לנו 

 אבל כתשלום חד פעמי. 

 

 אנחנו לא מוכנים.  :מר שלומי שטרית

 

 חד פעמי. שלום כן, ת מר יוסף ניסן:

 

 ולצמיתות.  :מר נפתלי אדר
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ולצמיתות. אנחנו ביקשנו לקבל אומדנים, אנחנו נבוא אליהם  מר יוסף ניסן:

 20-מסודרים עם דו"ח שמאי מסודר מה העלויות של החשמל ל

התחזוקה, וכמה השטח המגונן, הם מדברים גם ו ת,שנה הקרובו

ים האלה, אנחנו על תחזוקת כבישים, יש לזה השלכות לכל הדבר

ניקח יועצים, נבוא עם תכנית מסודרת על מנת שנבוא, וצריך 

  -לבוא מהר

 

 נציע גם לעשות השוואה למקומות אחרים.  עייאש: .גב' רונית ד

 

  -זה בדיוק מה שאנחנו מר יוסף ניסן:

 

 זה נלקח בחשבון.  :מר נפתלי אדר

 

 זה בדיוק מה שאנחנו עושים כרגע.  מר יוסף ניסן:

 

  -להגיד סתם בבנימינה איך זה עובד עייאש: .רונית ד' גב

 

  -קרין עובדת על זה בדיוק, קרין עובדת על זה, כי המשרד שלהם מר יוסף ניסן:

 

 . כי אז זה יכול להיות מינוף.. עייאש: .גב' רונית ד

 

כן, המשרד של קרין מטפל בעוד רשויות שיש להם חניונים של  מר יוסף ניסן:

  -קשנו מהם לעשות לנו את העבודה הזאתיהרכבת, אז בי

 

 זה נמצא בבדיקה.  עו"ד קרין כהן:

 

 מעולה.  עייאש: .גב' רונית ד

 

אנחנו מחפשים לעבוד מהר. למה? כי אנחנו לא רוצים מצב  מר יוסף ניסן:

 סתיים בנייתם ויהיה עכשיו ויכוח בין הרשויות. ת יםשהחניונ

 

 זה לא משהו רחוק.  של הסיום בקנה, הסיום :מר נפתלי אדר
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ואנחנו לא רוצים, כי אז הלחץ יהיה עלינו. התושבים יגידו: רגע,  מר יוסף ניסן:

יש פה חניון, ועכשיו בגלל ויכוחים כאלה ואחרים לא פותחים 

וק מה ההשלכות של כל דבר דיב והתושבים לא תמיד יודעים

 ועניין, מבחינתם רוצים לפתוח את החניונים כדי שיהיו מקומות

חנייה, והרכבת אם היא לא תגיע להסדר מי מתחזק את 

לא תפתח אותם, היא לא תפתח אותם, אז אנחנו החניונים, היא 

צריכים להיות עם היד על הדופק ולעבוד מהר. דיברתי גם עם דן 

מחירים וכו', כדי שנדע להסתמך על תקדימים  ותפעבעניין של הש

ייתה ישיבה קודמים, כדי שנבוא מוכנים לישיבה איתם, ה

זה תקציב ששם כבר ₪ מיליון  1.5-. הראשונה, ראשונית בלבד

בפרויקט, זאת אומרת התקציב הזה יושב כבר במשרד התחבורה, 

אם יצטרכו להגדיל אותו, יצטרכו לחזור למשרד התחבורה 

משם כסף, זה גם תהליך אבל אם הם יצטרכו לעשות א ביולה

 אותו אז הם יעשו אותו. 

 

ויש אפשרות לגבייה בחנייה, גבייה דיפרנציאלית שתושבי להבים  :גב' עדי זנד

  -לא ישלמו

 

 לא, את מדברת כבר על הסדרי חנייה.  מר יוסף ניסן:

 

 כן.   :גב' עדי זנד

 

בל אנחנו חושבים גם על זה, אנחנו , אועדזה כבר עוד חזון למ מר יוסף ניסן:

גם על... חושבים גם על זה, אבל כשחושבים על זה צריך לחשוב 

חנייה בתשלום אז כל השכונות שמה יאוכלסו שאנשים שלא ירצו 

  -זב פה את האוטו ליום שלםלשלם חנייה, כי מי שעו

 

 תוריד מחסומים.   :גב' עדי זנד

 

על הכול, אבל אנחנו נותנים את הדעת על וב לחשלא ירצה. צריך  מר יוסף ניסן:

 הדבר הזה, בהחלט כן. 

מועצה שאנחנו מחדשים את ספקים ב יש הרבה ,מכרזים שבדרך
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המכרזים איתם כרגע. יש מכרז גדול שיוצא למעון נחליאלי, אלה 

שמתפעלים את מעון נחליאלי הודיעו שהם לא רוצים להתמודד 

 ילדים  21למכרז הבא, יש לנו רק 

 

 ואולי טוב שכך.  ' עדנה זטלאוי:בג

 

און הזה וצריך להתקדם ואולי טוב שכך, צריך פשוט לצאת מהקיפ מר יוסף ניסן:

פוטנציאל הוא באמת גדול, וזה מאוד תלוי במפעיל, במפעיל שיהיה קדימה, לדעתי ה

 שם. 

 

 איזה גילאים?   ד"ר עפר לוי:

 

 . 3עד שנה חצי  גב' עדנה זטלאוי:

 

 .םהטרומייבל זה לפני א  ד"ר עפר לוי:

 

 יש על זה המון תלונות.   :גב' עדי זנד

 

 זה ליד.  םייהטרומ מר יוסף ניסן:

 

 . 21ילדים ויש שם  250זה  3חצי עד  :מר כפיר מימון

 

 כן. וזה התחיל ביותר.  גב' עדנה זטלאוי:

 

  -אבל צריך לקחת גם יוסי :מר כפיר מימון

 

 . ילדים 128... של  מר יוסף ניסן:

 

 המעון הזה ידע ימים טובים יותר.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 ד לא ייגש למכרז. ם למצב שאף אחצריך להיערך ג :מר כפיר מימון

 

 כן נכון.  מר יוסף ניסן:
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כי חייב פתרון, אני אומר לך בתור מי שיש לו ילד קטן, נחוץ  :מר כפיר מימון

 פתרון לגיל הזה. 

 

  -כן, אנחנו מר יוסף ניסן:

 

אם אף אחד לא ייגש או מישהו שלא נראה לנו, אז אנחנו צריכים  :פיר מימוןכ רמ

  -לקחת את זהאולי לשקול 

 

 ות לחכ אני חושבת שצריך להיות אקטיביים במכרז הזה, לא רק עייאש: .גב' רונית ד

לפנות אל נעמ"ת ויצ"ו, לפנות ולעניין את הזה לפני למציעים , 

  -ד פעםהעניין הזה, כי אחרת נקבל עו

 

 ברגע שהמכרז יהיה מוכן, מתי אנחנו יוצאים השבוע?  ניסן:מר יוסף 

 

אני מקווה שבשבוע הבא נשב עם מזכירת המועצה ואז אנחנו  כהן:עו"ד קרין 

  -יכולים

 

  -בסדר, עובדים על הנושא הזה בקצב, אבל אני לא פוסל מר יוסף ניסן:

 

  -יוסי, אני חושבת :גב' יהודית בלום

 

י לא פוסל גם בעלי גנים פרטיים בלהבים שיוכלו לגשת סליחה, אנ :ף ניסןמר יוס

חינתם באמת זה גן עדן מה שיש שם בנחליאלי. למכרז הזה, כי מב

 ט אגע בנושא של המרכז לגיל הרך. עשינו שם סיור אני עוד מע

 

אני רוצה לשאול למה לא כדאי או לחשוב או לתכנן שזה יהיה  :גב' יהודית בלום

ה נהדרת מבאר שבע, אני חושבת שזה לגיל הרך, יש תנועמרכז 

וגות הצעירים שמתאכלסים יכול להיות פוטנציאל שנותן מענה לז

 עכשיו. 

 

כן, גם יש יוזמה כזו ביישוב לפתוח מרכז כזה. עשינו גם סיור...  מר יוסף ניסן:

 כיתות ריקות... פשוט עמדו איך שהם.  2מכיוון שהשנה יש 
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תה משווק ומה יש לך בתוך השיווק. זאת לא, השאלה מה א :םגב' יהודית בלו

רכז שהוא נותן שילוב של אומרת מה יש לך במרכז. וכשיש מ

יץ את העניין, מספר מענים לצרכים של ילדים והורים, אתה מקפ

השאלה מה העלויות ומי המוסדות שיכולים להשתתף וללכת עם 

רצה מהר ב, ולא דרך אג ,זה. אני הייתי עושה על זה דיון נפרד

 ות במעון הזה מכרז. לעש

 

  -וצריך גם כבר להתחיל מר יוסף ניסן:

 

 שנים.  3חודשים עד  3אין מענה לילדים לגילאי  ז:יה הרפגב' בת

 

 אבל אם לא נוציא את המכרז נפספס את השנה הבאה.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 אין מספיק מענה.  גב' בתיה הרפז:

 

ך כבר מעכשיו להתחיל לטפל מול הרך גם צריכז לגיל ולגבי מר :מר כפיר מימון

כי יש סבסוד מלא, לא  קופת החולים לקבל סבסוד של הדבר הזה.

 על התקורות, אבל על כל השוטף. 

 

  -צריך לחקור את הנושא הזה :גב' יהודית בלום

 

 וזה לוקח זמן ואין בכל האזור מרכז לגיל הרך.  :מר כפיר מימון

 

 העניין לא?  בטח גם הרווחה בתוך גב' ברוריה אליעז:

 

ודל פנטסטי, יש יושב אני אומרת שצריך לחקור את זה, זה מ :גב' יהודית בלום

 מונטריאול. בע, נכון שיש שמה את קהילתפנטסטי בבאר ש

 

 גם בדימונה נפתח מרכז.  גב' בתיה הרפז:

 

  -גם בדימונה זו קהילה :גב' יהודית בלום
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 תושבת היישוב. שמנהלת את זה זו נגב, מי  וגם בשדות :מר כפיר מימון

 

ה ובשנה אפשר להוציא מכרז רק לשנ אבל עדיין אפשר לשבת, ואם :גב' יהודית בלום

הזאת לראות את הפוטנציאל הזה, ובאמת אם אנחנו רוצים למנף 

 אז צריך פה למנף ברמה מקצועית, ומה שצריך זה ללמוד. 

 

 ה? שמישהו יבוא רק לשנ גב' עדנה זטלאוי:

 

 היות. יכול ל מר יוסף ניסן:

 

  -לצאת סתם ככה למכרז עייאש: .גב' רונית ד

 

 אי אפשר לכל דבר להגיד לא.  :םדית בלוגב' יהו

 

  -כרגע יש צורך במענה דחוף גב' ברוריה אליעז:

 

 לא יהיה בשנה הבאה מי שיוביל את זה.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 כן, לשנה הבאה כן.  מר יוסף ניסן:

 

מן, וגם למי שיפעיל לוקח זמן להיערך לזה, הוא מכרז לוקח ז נה זטלאוי:עד גב'

  ...פיםצריך לגייס כס

 

אנחנו נשקול כמו שאמרתי להכניס למכרז גם הפעלה של מרכז  מר יוסף ניסן:

 לגיל הרך, ואולי זה ייתן איזה שהוא תוספת. 

 

  )מדברים יחד(

 

 ןבאותו מתחם, אז יש לזה גם כאבל אם נותנים מעטפת כוללת  מר יוסף ניסן:

 את היתרונות שלו. 

 

מציעה, אני חושבת  קום צוות, באמת אנייוסי, אני מציעה שי :גב' יהודית בלום

שחבל לפספס את הפוטנציאל הזה. אנחנו אז למדנו את זה לעומק 
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כפיר ואני. אני חושבת שחשוב להקים צוות מצומצם של אנשים 

ה ביישוב, וללמוד את הנושא מקצועיים ברמת הגיל הרך, יש פ

 -לראות איך אפשר בכל זאתו

 

 ר. אפשר לדבר גם, הכול בסד   :דובר

 

 בסדר, הפריע לי מה יש?  :גב' יהודית בלום

 

 לא דיברתי איתך, הכול בסדר.    :דובר

 

אני רק רגע רוצה לסיים, אין בעיה, אני לא מדברת כל כך הרבה.  :גב' יהודית בלום

  .זאת לחשוב על זה ואני אשמח אז אני מבקשת בכל

 

 לבדוק את זה. אני תומך בדברים שלך, אני חושב שצריך  :מר שלומי שטרית

 

 עית. וקציאבל ממש ברמה המ :גב' יהודית בלום

 

 אני חושב שזה נכון.  :מר שלומי שטרית

 

הייתה  ואני מבין להבנתי היו שם גם ויצ"ו וגם נעמ"ת ונראה ד"ר עפר לוי:

 מדת... התדרדרות מת

 

 זה צריך להיות אקטיביים... לחכות למכרז.  בגלל עייאש: .גב' רונית ד

 

או להפעיל את זה בעצמנו. צהרונים היום אנחנו מפעילים  :מימון מר כפיר

 בעצמנו? 

 

 כן.  מר יוסף ניסן:

 

עובד מצוין. יש שיפור גדול בצהרונים. צריך לשקול ולהסיק את  :מר כפיר מימון

 כדאי להפעיל את זה בעצמנו.  המסקנות, אולי

 

 יכול מאוד להיות.  וסף ניסן:מר י
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  -סול את זהיך לפלא צר :מר כפיר מימון

 

אני חושב שאנחנו צריכים להיערך שאם לא יימצא זוכה במכרז  מר יוסף ניסן:

 אנחנו נשקול להפעיל את זה באופן עצמי. 

 

 ת אם מישהו שמע. אבל כדאי שזה ייכתב, אני לא יודע גב' ברוריה אליעז:

 

 ניסינו את האפשרות הזו.  :גב' עדנה זטלאוי

 

 וקלט. לא, זה מ מר יוסף ניסן:

 

 אם את לוקחת את זה רק לשנה, כדי לשפר את התנאים... :קובי נודלמן עו"ד

 

  )מדברים יחד(

 

 אנחנו נפעיל שנה, המועצה.  :קובי נודלמן עו"ד

 

ל על נושא שקירה גם קובי וגם ברוריה אוקיי, אנחנו רוצים לתת ס מר יוסף ניסן:

 ועדות גנים ויסודי. קובי. 

 

פרופו מעון, התחלת לדבר על המעון, אנחנו דנים בזה א אז :קובי נודלמן עו"ד

בוועדה, אנחנו לא הספקנו לעדכן אבל זה בסדר, אני חושב שצריך 

לעצור את המכרז, אם כבר העלית את זה או לשכנע את מי 

מרו פה ד שנה, כדי שנערך כמו שצריך כמו שאשמפעיל שימשיך עו

השנה איך זה  החברים, או שאנחנו נפעיל ונסיק מסקנות במהלך

 קורה. 

 

רק אני אעצור אותך, למיטב זיכרוני ההתקשרות לשנה האחרונה  עו"ד קרין כהן:

ח קול קורא לתקופה של עד שנה, אי אפשר להכשיר הייתה מכ

 שנה נוספת. 

 

  -משפטית אני מניח שאפשר להוציא :קובי נודלמן עו"ד
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 עד שנה לשנה הזאת?   :גב' עדי זנד

 

 הם לא רוצים, המפעילים גם לא רוצים. , לא מר יוסף ניסן:

 

אז יכול להיות שאנחנו צריכים להיערך כדי לא לקחת מישהו  :קובי נודלמן עו"ד

עכשיו שייתקע לנו ועוד פעם ייתן שירות גרוע, צריך לדון בדבר 

כול בסדר. ועדת אבל ה הבל בסדר התפרצנו לדלת פתוחהזה, א

בר פעמיים, התחלקנו חינוך יסודי התחילה להתכנס, התכנסה כ

שנה לנושא פדגוגיה חינוך, בוועדה לתתי ועדות, הקמנו ועדת מ

שמתעסקת בעיקר בתוכניות החינוך הפורמלי והלא פורמלי ומה 

ת שמתעסקת אנחנו רוצים בשביל הילדים שלנו. ועדת משנה נוספ

וק באיך לגייס את התקציבים על בנושא משאבים שבעצם תעס

שאנחנו רוצים, אם זה על ידי הגשת קול מנת לממש את התוכניות 

פש גופים שיכולים להביא תקציבים, אם זה קורא, אם זה לח

תורמים ואם זה על ידי המשאב האנושי שנמצא בתוך היישוב 

מים הקרובים לקול קורא ומחוצה לו, אנחנו גם אמורים לצאת בי

מו, אנחנו רוצים רתם והקהילה בלהבים, על מנת שילכל התושבי

שיכולים לבוא להירתם לתרום  סוג של מאגר של אנשים להקים

לטובת הילדים שלנו. ומהמאגר הזה  םולתת מזמנם ומניסיונ

כמובן להסתייע בשנה הבאה, בשנת הלימודים הבאה לתוכניות 

 קדם, שחלק מביניהם זה יום לימודיםהלימוד שאנחנו מנסים ל

ניסיון  , אנחנו רוצים לתת לילדים שלנו יותר כלים ויותרארוך

ארוך הזה. הקמנו ועדת הלבוא לידי ביטוי במהלך היום לימודים 

משנה נוספת שמתעסקת בכל נושא הבטיחות והנושא של שיפוצי 

קיץ והנושאים הפיזיים שקשורים למוסדות החינוך. נפגשנו עם 

לדים גם בחט"צ והתרשמנו נהלת בית הספר, עשינו סיור בגני הימ

הסייעות, קיבלנו הרבה נתונים  ושמענו גם את הגננות וגם את

זה למה נכון ליישוב שלנו. זה  שאנחנו מנסים לעבד את

בהסתכלות, רוב המאמץ שלנו והסתכלות קדימה לשנת הלימודים 

נחנו מנסים לתת הבאה, כי השנה הזו די איבדנו אותה, למרות שא

שהם חשובים ועולים מן השטח. לדוגמא  מענה נקודתי לדברים

ן, מציעים עכשיו לילדים שתהיה להם קייטנה. אנחנו בפסח נית



 

 19 

ייטנה של משרד החינוך לכיתות א' עד ג', אז אנחנו הרי יש ק

ד' עד ו', אנחנו יוצאים בהודעה עכשיו -מציעים עכשיו גם ל

י, שהילדים יוכלו ליהנות באותה בשיתוף עם ועד הורים מרכז

מאותם ימים שהילדים בשכבות הנמוכות יכולים יותר  רמה

 הנות, ובכך לסייע גם להורים בתקופת החופש הארוכה שללי

פסח. אנחנו מתעסקים גם בכל נושא, אני וברוריה ביחד, וברוריה 

אולי תרחיב אחרי זה בנושא המעברים. תיאום המערכות של 

ת הספר מבי יסודי, המעברים של הילדים שלנוהיסודי מול העל 

מגשרים על היסודי לבית הספר התיכון, ולראות איך אנחנו 

צרת לילדים שלנו הפערים האלה או לפחות מייצרים תכנית שמיי

סוג של מעבר רך יותר מותאם יותר לתוכנית הלימודים הקיימת, 

ם שלנו יוצאי מה שהילדיםבכי ממה שהבנו בשטח זה שיש פערים 

גם על התוכנית הזו לעבוד. עים לאשל. אנחנו מנסים מכאן ומגי

ם אחרים שאנחנו נוגעים, זה ממש על כמובן שיש עוד הרבה נושאי

חודשים, אז אנחנו  3שנו להגיש תכנית בעוד קצה המזלג, ונתבק

נבוא לפה מסודרים לגבי כל הנושאים, אבל אנחנו בהחלט 

הפיתוח ואיך הוא מקדמים את הנושא של בניית בית הספר ו

הולכים להשאיר את בית הספר הקיים או ייראה, האם אנחנו 

בתי הספר, דנים בעיקר בנושא הספציפי הזה  2 הולכים לפצל את

ה רעיונות על השולחן. והנושא הנוסף כמובן זה ויש הרב

שמתחלפת בשנה הבאה הנהלה בבית הספר, אז גם את זה אנחנו 

 הרלוונטיים.  מקדמים מול המחוז ומול הגורמים

 

 קובי, ברוריה.  תודה מר יוסף ניסן:

 

ם זה היי לייט של העשייה עד כה , אני אקרא אותשורות 11יש לי  גב' ברוריה אליעז:

בחינוך העל יסודי. נושא המעברים שהוזכר בין יסודי לתיכון 

בעיצומו של תכנון ופעילות. יש לאשל הנשיא תכנית מסודרת 

אורך שנים, קראתי אותה. יש הרבה משלהם עם מסורת משלהם ל

י לעשות בתוספות מטעמנו. הנושא של הטיפול בילד הפרטנ מה

, הטיפול בהכנת הורים למעבר הזה לא קבמעבר הזה לא מספ

מספק, וגם יש לחזק את הקשר בין מרכזי המקצוע שלהם ושלנו 

פה ביסודי לגבי המוכנות של החינוך הפורמלי, לא רק הבלתי 
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וכנית הולכת שיבות, נפגשנו, העניין בעיצומו, התפורמלי. היו י

ם כל מה שאני אומר ומתפתחת תוך כדי. יש לציין שבכל הנושאי

שותפים הנהגות ההורים, בנושאים הבאים וכמובן בנושא הזה 

ולגבי הנושאים הבאים נציגי מועצת התלמידים. אין שום דבר 

רים שקורה בלי שיקוף העניין ושיתוף העניין עם הנהגות הו

ם הלאה. התחיל לפעול מרכז ותלמידים. אז אני עוברת ממעברי

  -וע בבית המייסדים, מתנדבים שלנולימודי עזר לנוער אחת לשב

 

 ממש יישר כוח.  ,יישר כוח, ראיתי את זה  :גב' עדי זנד

 

 איך זה עובד באמת? איך זה עובד?  :מר שלומי שטרית

 

 לות. זה מתחיל כמו כל ההתח גב' ברוריה אליעז:

 

 מידים באים? ילדים באים תל  :גב' עדי זנד

 

  ת, זה דבר בהרצה.בפעם הקודמ 2היו  גב' ברוריה אליעז:

 

 לא ברור להם אם הם מחויבים אם הם באים פעם אחת.  גב' בתיה הרפז:

 

  -טוב זה גב' ברוריה אליעז:

 

 ממנו שנייה.  יקיבלת חח, רגע תיהנ  :גב' עדי זנד

 

נייר של ברוריה ויישר כוח ... שלא שאלו אותם, אני קראתי את ה :גב' יהודית בלום

אבל אני חושבת שזה לשים פה צעד  והערכה רבה לפעילות שלך.

ם זאת אני שואלת את עצמי האם שאלנו, אחד קדימה. ביחד ע

 לפחות שכבה אחת של ילדים מה הם היו רוצים. 

 

 כן.  גב' ברוריה אליעז:

 

 12רוצים ככה,  ילדים היו 25לנו מסמך שאומר האם יש שאלנו.  :גב' יהודית בלום

 ילדים רוצים ככה. 
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  -אין לנו מסמך עז:גב' ברוריה אלי

 

רגע אני אסיים. למה אני שואלת את זה? כי אני חושבת שיש  :גב' יהודית בלום

נושאים שאני לא יודעת אם זה מעניין אותם. זאת אומרת צריך 

כדי לקבל יותר, לא רק עזר גם להיכנס למה באמת מעניין ילדים 

  העשרה.

 

 . 5, 4, 3, 2היה אבל את מתפרצת לדלת פתוחה שת גב' ברוריה אליעז:

 

 לא, אני לא התפרצתי רק אמרתי.  :גב' יהודית בלום

 

 כן, את מתפרצת כי אני יודעת מה התוכנית שאני אומר.  גב' ברוריה אליעז:

 

 רגע, יש לי משהו לומר.  מר יוסף ניסן:

 

לענות לה רק על הנקודה הזאת. את כללת רק רגע, אני רוצה  ' ברוריה אליעז:בג

דברים יחד שאנחנו פיצלנו אותם, וזה נכון  2שלך  יהודית בהערה

שאת אומרת. ומאוד נכון שאנחנו שואלים את הילדים ושום  מה

דבר לא נעשה בלי שנשמע מה הם רוצים. אז אני לא יודעת כרגע 

חר, אבל רוצים א 3רוצים זה ועוד  12כה ועוד רוצים כ 20עוד, אם 

שלהם, שאנחנו אנחנו יודעים מתוך התחלת עשייה של ההנהגה 

ל של, מה שם המשפחה עובדים איתה דרך עידן, עידן הוא המנה

 שלו? 

 

 שביט.    :דוברת

 

הוא המנהל של הנהגת הנוער, ואנחנו נעזרים בהם והילדים  גב' ברוריה אליעז:

כמה כמה  ר. כשהעניין יפעל אני אוכל להגיד לךשותפים לכל דב

 הו? כמה. אני ממשיכה. אתה רוצה להגיד יוסי מש

 

כן, אני רוצה לומר שגם אם הילדים היו אומרים למשל, עבדנו  מר יוסף ניסן:

הפוך יש לזה גם היגיון. קודם כל מי שרוצה לעשות מה, כי לא 
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אומרת בואו תמיד מה שהילדים רוצים יש לנו את המענה. זאת 

 יו שהילדים יבחרו, זה גם בסדר. נגיד להם מה יש לנו ועכש

 

נכון. למעשה אנחנו באנו ואמרנו להם, יש לנו הצעות, ההצעות  :גב' ברוריה אליעז

 הם כך וכך, מה אתם אומרים על זה, ומה אתם רוצים להוסיף. 

 

 נכון.  מר יוסף ניסן:

 

 זה כך פעל.  גב' ברוריה אליעז:

 

ס ולהגיד, אני חושבת שמה ברוריה, אני רוצה רגע להתייח :זנד גב' עדי

חד, כי קודם כל שמתם עוגן, שעשיתם בעיניי מצא חן במיו

זמינים ושמסוגלים לתת להיות  אמרתם זה האנשים שיש לנו

, יהיה ביקוש יתר 16:00-18:00-פנויים ביום שני אחר הצהריים מ

 נתמודד. 

 

 הלוואי.  גב' ברוריה אליעז:

 

 . אבל קודם שיהיה ביקוש  :' עדי זנדבג

 

 הלוואי שנוצף.  גב' ברוריה אליעז:

 

אבל קודם כל באמת שאפו, אני אומרת את זה, מאוד שמחתי  :גב' עדי זנד

המהלך הזה למה שאתה  תאלראות. דבר שני אני רוצה לחבר 

דיברת קודם, לפני הרבה שנים בלהבים היה מהלך של הורי זהב, 

 זה? מישהו זוכר את 

 

 קראנו.  ילדי זהב גב' בתיה הרפז:

 

ה פה המנהלת של בית הספר, הורי זהב היה מהלך, יהודית היית :גב' עדי זנד

היינו הורים צעירים והקימו מערכת שלמה של הורים של  אנחנו

מה הורים יכולים לתרום מסוגים שונים, היינו קהילה יותר קטנה 

פה מסוימת, אני משפחות אז, זה החזיק מעמד לתקו 600עם 
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  -ברים האלה האתגרחושבת שבכל הד

 

 . כתבתי לי את ההערה גב' ברוריה אליעז:

 

 האתגר הוא לא ביציאה לדרך אלא בתחזוקה.   :גב' עדי זנד

 

 בוודאי.  גב' ברוריה אליעז:

 

אז אני חושבת שכל הדברים האלה יש פה באמת אנשים, יש לנו  :גב' עדי זנד

ת זה הזה, החוכמה היא רק לתחזק א הון אנושי אדיר ביישוב

 אחר כך. 

 

 וד. כל הכבוד לכם, ממש כל הכב :מר שלומי שטרית

 

 להתניע ולתחזק.   :גב' עדי זנד

 

 יישר כוח.  :גב' יהודית בלום

 

מקבלת את כל ההערות הם במקום כולן. ורשמתי לי לחדש מערך  גב' ברוריה אליעז:

ר בתחום הבלתי . מרכז העשרה לנוע3זהב, לראות מה זה. 

ה היא להרצאות של מתנדבים שמתוכננות כבר פורמלי, הכוונ

הלו"ז אחת לחודש, התחומים הם שכרגע יש  בתחומים מגוונים.

מתנדבים בתחומים האלה: גנטיקה, משפט,  מרצים  לנו כבר

מקומות בעולם + סרטים על המקומות, פסיכולוגיה, חידושים 

 14לעניין הזה, זאת אומרת מרצים  14במדע הרפואה וכדומה, יש 

כבר אנחנו יכולים להריץ את זה, דיברנו על זה עם  חודשים

ים כמובן וכו'. הילדים הוסיפו משלהם מה הם היו רוצים הילד

עוד. החודש לקראת סופו תהיה הפעילות הראשונה בנושא טיולים 

בעולם. ההרצאה הראשונה תהיה עם סרטון מוסבר בנושא ארצות 

כי זה  משפט מרצה זה אדם, אני מרשה לעצמי עודהאש והכפור, ה

יל שהוא כבר עבר פשוט, לכולכם מאוד מסקרן יהיה, אדם לא רג

ארצות, אולי  115-, שטייל במינוס 60ונראה כמו  80-את גיל ה

  -אתם מכירים אותו שמו אליהו
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 יהושע לא?  מר יוסף ניסן:

 

מיר הוא קורא לעצמו וזה תענוג לא, אליהו אמיר מעומר, אליהו א גב' ברוריה אליעז:

ור וף לשמוע אותו. מרכז ללימודי אומנות וציור לנוער שיחברצ

ובבים לאומנים שכבר מציירים אחת בשבוע ביישוב. אומנים וח

יושבים כאן בימי רביעי בבית המייסדים אחר הצהריים, אני 

כלולה בהם, למרבית הצער אני לא כל כך מתמידה, והכוונה היא 

 ,ה להרצאותר שכזה, לכלול עכשיו להרחיב את זלעשות דב

ופשות של תלמידים לסיורים מודרכים במוזיאונים, בעיקר בימי ח

ל ידי אומן. נתחיל כבר בנושא מבתי הספר, ונצרף הדרכה ע

השפכטל. זה נושא שמבוקש על ידי כולם, התייעצתי עם הילדים 

 הראיתי להם את התמונות שתלויות בבית המייסדים שאנחנו

א השפכטל. הם רצו שנוסיף עושים, ומצא חן בעיניהם מאוד נוש

ת, אנחנו נחשוב על זה איך אפשר משהו בדיגיטלי שקשור לאומנו

 לקשר את זה. 

 

 יש לי רעיון טוב, אחרי זה אני אגיד.  :מר כפיר מימון

 

כן, בבקשה תודה. בסוף החודש תתחיל הפעילות הראשונה. מרכז  גב' ברוריה אליעז:

יכולה להעמיק אותו, שוב חושבת על מה שקיים, ואיך אני שאני 

סיס שהנוער חובר אליו, התשתית כבר קיימת ולהפוך אותו כב

ם הם אוהבים את הרעיון. אז וכמובן בהתייעצות עם הנוער, א

חשבנו על מרכז ללימודי ארכיאולוגיה מקראית, יחבור אליו מי 

שכבר קיים  שמעוניין, כולל קבוצת הלומדים של החוג לתנ"ך

השני. יש מתנדבים מתוכננים לזה עד עשור והתחיל את העשור 

מאוניברסיטת בן גוריון, זה חברים שלי סוף שנת הלימודים 

לתרום, לפחות בהתחלה. באוניברסיטת בן  למקצוע שהסכימו

גוריון ממכללת קיי ואחרים, מתוכננים גם פה סיורים שמיועדים 

ם בעיקר כמתבקש באתרים לימי חופשת התלמידים. הסיורים ה

ים המשויכים לתקופת המקרא. יש לנו כאן לא רחוק ארכיאולוגי

 , כבר קרוב לבית, וכמובן גם נרחיק קצת. עד עכשיו פרטאצלנו

להדרכת האומן ופה ושם הרצאה מושכלת של פרופ' לאומנות 
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הכול בהתנדבות, הכול עושים אנשים בהתנדבות. אז ליליאן 

ים י לא מוותרת עליו, אני צריכה לדברתשמרי לי על הכסף, אנ

יהיה מפגש ראשון במרכז ללימוד  27.3.19-נוספים. ב

אות ארכיאולוגיה מקראית. מרכז לימודים להורים, יכלול הרצ

פגישות. יוסי אני אומרת את זה  10וסדנאות, מתוכננות כרגע 

בפני כל הפורום, שידעו שהבטחת שלא תחזור בך, יוסי הבטיח 

ית יותר שנצרף לאיזה שהם מפגשים בניית תכנלעשות מאמץ 

ימודי הורים. מהודקת את פרופ' רולידר, אז זה עניין מרכז ל

 2חיפוש אחר תחומי לימוד חדשים בתיכון, אנחנו חשבנו על 

תחומים כרגע לקדם, וטרינריה ותעופה וחלל. תעופה וחלל 

שתחבור עם חצרים שקרוב אליהם. בפתח תקווה יש בית ספר 

ושים יחידות את נושא הווטרינריה וילדים כבר ע שהצמיח

נחנו רוצים ללמוד את אקדמיות בתוך התיכון בנושא וטרינריה, וא

 זה. 

 

 אנחנו יושבים ומקשיבים סתם, את נותנת וטרינריה וחלל, למה  עייאש: .גב' רונית ד

  -את זה דווקא ולא אחר? כאילו אנחנו פה

 

  -ך למה, אז אני אגיד לא' משום שדיברנו גב' ברוריה אליעז:

 

  -לא, כאילו עייאש: .ד גב' רונית

 

  -השני את הדבר גב' ברוריה אליעז:

 

  -אני מציע אבל מר יוסף ניסן:

 

  -אתם מבינים את ה עייאש: .גב' רונית ד

 

  -אני אענה ב גב' ברוריה אליעז:

 

 אולי זה לא לשולחן הזה.  מר יוסף ניסן:

 

 ו. כן זה עייאש: .גב' רונית ד
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עי שהכול זה, כי א' אם לא חושבים אז לא עושים, אבל רק שתד גב' ברוריה אליעז:

  -וב'

 

 לא רלוונטי.  עייאש: .גב' רונית ד

 

לא חשוב, אני מסכימה שזה יהיה פעם אחרת, לא סתם אמרנו  גב' ברוריה אליעז:

 וטרינריה וחלל, ונסביר את זה בפעם שיהיה זמן. 

 

  -בואיברוריה  מר יוסף ניסן:

 

 היה זמן נסביר. בפעם שי גב' ברוריה אליעז:

 

 נקדם הילוך.  מר יוסף ניסן:

 

 אולי אין לכם זמן לשמוע, אז אני אפסיק.  יה אליעז:ברורגב' 

 

  -לא, אמרנו מר יוסף ניסן:

 

 אוקיי, אני רק קוראת שורות.  גב' ברוריה אליעז:

 

 דקות.  10אמרנו  מר יוסף ניסן:

 

בתיכון  הוראת המתמטיקה אני רק קוראת שורות. קידום נושא ז:גב' ברוריה אליע

יקר לחבורת החינוך, והוא  באופן חדשני, יושב איתי חבר

שלנו והוא מתעסק עם זה עם רעיון חדשני, נדמה לי מתמטיקאי 

חדשני עולמי, נכון זה לא קיים עוד? בנושא הוראת המתמטיקה, 

 יחות בזה, בסדר? לא נגיד מה, מי שמעוניין יהיה לנו עוד ש

 

 ור. בסדר גמ   :דובר

 

ה בין באשל הנשיא על שיתוף פעול סוכם בפגישה עם הנהלת הכפר גב' ברוריה אליעז:

ראשי מועצות רלוונטיים לתלמידים, כי יש כמה מועצות, לאיגום 
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משאבים בתיכונים. למשל פסיכולוגית, לא חשוב מה ההיסטוריה, 

משונה. אבל יש פסיכולוגית  אין פסיכולוגית לתיכון, זה מאוד

. ומרחבים שולחים את הילדים שלהם. אז שנעשה למרחבים

שאבים, זאת הכוונה. איגום משאבים בנושא הסעות גם איגום מ

דומה. מי שחושב שכבר עשיתי יותר מידי ואין לו סבלנות וכ

לשמוע, אז אני מוכנה להפסיק, אבל אם לא אז אנא תנו לי לסיים 

תלמידים תפריעו לי. קידמנו את נושא הסעת ה את זה בכבוד, ואל

ה ויוסי? ואני בבטחה, היו על זה כבר כמה פגישות, נכון בתי

צא. והתקיימו כמה מקווה שזה יהיה יותר בטוח ממה שזה נמ

פגישות עם נציגות הנהגות ההורים שהביעו את הבקשות שלהם 

שו לגבי תיקונים של דברים שלא נעשו עד היום, ושהם רוצים שייע

ה ופועלים לקדם את זה. אז ואנחנו כמובן קיבלנו את זה בברכ

 זהו בינתיים תודה. 

 

תודה. טוב נתקדם גם בנושא של החינוך, אני נפגשתי עם מנהל  ניסן:וסף מר י

מחוז משרד החינוך, הייתה סוגיה שקשורה במעון ודיברנו גם עם 

ת מנהלת בית הספר בטלפון, מהשיחות שלנו איתה היא הביעה א

עים ולא לחזור לבית הספר רצונה לצאת לחל"ת כמו שכולנו יוד

שהיא עושה נכון, שהיא לא  הזה, זה מכל הסיבות שבעולם

הזה, אבל משרד החינוך בכל מקרה,  מעוניינת לחזור לבית הספר

גם אם היא תכתוב מכתב שהיא לא חוזרת, עדיין המכרז יהיה על 

ה בסדר ואנחנו גם ממלא מקום, כי היא יכולה להתחרט, אבל ז

למעשה גם תשמש שגרירה שלנו בתקופת  דיברנו איתה שהיא

ון שכל מנהל בית ספר שיתמודד הדבר הראשון המכרז הזה. מכיו

יתקשר אליה. ודיברנו איתה על זה גם, שזה הרבה שיעשה זה 

בידיים שלה איך זה ייראה הלאה, שהיא תהיה השגרירה שלנו 

ולסיכויי הצלחה ובמצב של  בכל מה שקשור לגיבוי ולמשאבים

. זאת אומרת שהיא גם תיתן רוח גבית למי שרוצה בית הספר

דד והיא הבינה את זה. ואני בטוח שיהיה שיתוף פעולה להתמו

איתה, כי היא באמת חיובית ומבינה, תשמעו היא הייתה פה שנים 

לא מעטות, היא חשה גם שזה חלק שלה באחריות שלה גם כן 

 ה המשכיות והמשכיות טובה, ואין ספקלדאוג לזה שתהיה פ

 שאנחנו נראה את זה בפועל. 
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 מתוכננת להישאר?  נית היאענת הסג  ד"ר עפר לוי:

 

  -כרגע זה מר יוסף ניסן:

 

 זה לא על הפרק?   ד"ר עפר לוי:

 

 זה לא על הפרק.  מר יוסף ניסן:

 

למה. כי ברגע אבל זה לא מדויק מה שעכשיו ענית, אני אגיד לך  :גב' יהודית בלום

  -גשתשיתפרסם מכרז זכותה ל

 

 ענת, את מדברת על ענת.  מר יוסף ניסן:

 

אם היא אני לא מכירה אותה, אבל אני אומרת זכותה לגשת.  :ית בלוםיהודגב' 

 עברה קורס מנהלים וכן הלאה. 

 

 היא לא.  עייאש: .גב' רונית ד

 

 . היא לא עברה? אז היא לא יכולה לגשת :גב' יהודית בלום

 

  -בריםאבל אנחנו לא מד  ד"ר עפר לוי:

 

 זה לא רלוונטי.  גב' ברוריה אליעז:

 

  -אני חושבת, אני לא יודעת מתי המכרז הזה יפורסם :לוםודית בגב' יה

 

 במרץ, בסבב הראשון.  מר יוסף ניסן:

 

זה עוד לא יושב על שום נייר בינתיים, אני יודעת את זה באופן  :גב' יהודית בלום

 זה אחד.  אישי,

 

 המכרז שזה יהיה בסבב הראשון.  ... מנהל מר יוסף ניסן:
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יחה, אני חושבת שכדאי, אני ממליצה אתה בטח לא חייב, אני לס :גב' יהודית בלום

ממליצה להתקשר למנהל המחוז ולשאול איפה זה עומד. למה אני 

  -אומרת את זה, כי אני חושבת

 

 לא?  מיועדת פגישה איתו גב' ברוריה אליעז:

 

דעת. אני חושבת שמעבר לכל המכרז כולנו צריכים היום אני לא יו :גב' יהודית בלום

צריך גם להתפנות ולחפש אנשים שיכולים לבוא ולנהל בית ספר, ו

לחשוב מה אנחנו יכולים, כי זו תהיה משימה לא פשוטה. אני 

דיברתי עם אחת שהיא ברמה שהייתה יכולה פה לעשות פלאים, 

יה. יכול להיות כנה להיכנס לפה, ואני חושבת שזו בעוהיא לא מו

 אותם. שיש אנשים שירצו כן, אבל צריך לאתר 

 

 מאיזו סיבה אגב היא לא רוצה? בלי שמות רק שנדע.  מר יוסף ניסן:

 

 הדימוי, הדימוי.  :מר כפיר מימון

 

  -מהדימוי כן, זה היה לי לא נוח, זה היה לי לא נעים :גב' יהודית בלום

 

 הורים?  מהדימוי של התערבות וריה אליעז:בר גב'

 

לנסות לעשות  כרגע, מה שצריך כרגע זהכן. בכל מקרה, לא חשוב  :גב' יהודית בלום

  -מועמדים טובים, את כל המאמצים, זה ממש התגייסות, לחפש

 

 ?sayסליחה, סליחה, יש לנו  :מר שלומי שטרית

 

 כן.  :גב' יהודית בלום

 

 , אתה יכול לאתר. כן כן, גב' בתיה הרפז:

 

 )מדברים יחד( 
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ת חה שלומי, אני הייתי יו"ר ועדשלומי אני רוצה לענות לך. סלי :גב' יהודית בלום

מנהלים, מיניתי, לא  150-מכרזים של מחוז דרום עברו תחתיי כ

לבד יש ועדות. בוועדה יושב ראש המועצה, בוועדה יושבת מפקחת 

 ז, יושב נציג הסתדרותועדה יושב מפקחת המחובית ספר, בו

  -המורים או בעל יסודי נציג ארגון המורים העל יסודי

 

 זה כבר עשרות שנים כך, זה לא חדש.  אליעז: גב' ברוריה

 

 לא, הוא שאל אז עניתי לו.  :גב' יהודית בלום

 

 לא, אני אומרת לו.  גב' ברוריה אליעז:

 

 קו. שב שזה שונה, אבל תבדיהודית אני חו :מר שלומי שטרית

 

לא, זה לא שונה, לא שונה. לראש המועצה יש אמירה מאוד  :גב' יהודית בלום

, כי ברגע שיגידו במחוז שאנחנו בוחרים את שולה, משמעותית

גיד אני לא מוכן, גם אם יהיה רוב תהיה בעיה. וראש המועצה י

זאת אומרת יוגש ערר למנכ"ל המשרד. לכן אני חושבת שכמה 

ה, כי אם במכרז או יגיעו למכרזים האלשיותר מועמדים יכנסו 

מכרז הראשון לא תמצא מועמדת או מועמד ראויים, אז יהיה 

נוסף. אבל חייבים לגייס ממש להיפגש עם אנשים לבקש להציע, 

ם להציע, מה השאלה ואני חוזרת אליך יוסי, מה אנחנו יכולי

, זה יכול להיות אנחנו כמועצה אומרים לאדם שרוצה לבוא לכאן

להיות מנהלת שרק סיימה את  ת עם ניסיון, זה יכולמנהל

  -הלימודים והייתה סגנית

 

 את שואלת מבחינת חוזה מיוחד את שואלת?  אליעז:גב' ברוריה 

 

רגע רק שנייה, או סגנית שהיא טובה מאוד באזור. אני שואלת את  :גב' יהודית בלום

, לפתח תכניות ייחודיותזה א' מבחינת התקציב שקיים על מנת 

זה, פדגוגיות ייחודיות, צריך לזה תקציב, כמו שקובי דיבר על 

שריינו תקציב, יהיה לך את  יש לנו צריך להגיד לה: את יודעת
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הספייס הזה מה שהמשרד חלק מהפעמים לא מתגמל, ויכול 

להיות שגם מה שברוריה שאלה וזה הנושא של אם זה רכב 

זה לא חייב  היא לא גרה באזור, כילמנהלת מחברת ליסינג אם 

ם רק ממחוז דרום, מאזור הדרום, אפשר טיפה יותר להיות אד

רבה מרחק. ואני מאחלת לנו בהצלחה, כי רחוק מהמרכז, לא ה

 זאת המשימה לדעתי החשובה ביותר בימים האלה. 

 

אני רוצה לשאול כמה שאלות בנושא החינוך. ההורים עדיין  :מר שלומי שטרית

 בית הספר?  ם להתערב ולנהל פה אתממשיכי

 

 תשאל אותו.  גב' ברוריה אליעז:

 

 לא, לא.  מר יוסף ניסן:

 

כי זה חורה לי כשאני שומע את הנושא של הדימוי הזה, למה  :מר שלומי שטרית

אנחנו לא יכולים לשפר את הדימוי הזה שמנהלים לא רוצים לבוא 

 -לפה

 

 החינוך. היינו צריכים לשפר את  :מר כפיר מימון

 

 זה כבר לא יעזור.  :טריתמר שלומי ש

 

חיפוש של כנראה שלומי שלא רק מנהלים, אני יודע גם שהיה  ד"ר עפר לוי:

 מורה לאנגלית או מורה אחרת. 

 

 ... ראש מועצה חדש יהודית?  מר יוסף ניסן:

 

  -מה אנחנו עושים עכשיו :מר שלומי שטרית

 

 זה הטבה.    :דובר

 

 הזה באמת.  דימוינת לשפר את המה עושים עכשיו על מ :מר שלומי שטרית
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יו לא מעט אנשים שייגשו אני רק רוצה להגיד לפורום שלדעתי יה :קובי נודלמן עו"ד

 אני שומע. לפחות ממה ש

 

 גם אני חושבת.   :גב' עדי זנד

 

וגם אנשים טובים מאוד, ואני דווקא חושב שזו הזדמנות שלנו  :קובי נודלמן עו"ד

ספר, אבל לעשות ריענון ולשנות את כל מה שקורה בבית ה באמת

שיהיו פה מועמדים טובים. לתת הטבות כמו שיהודית ק אין לי ספ

י לקדם את החינוך, מדברת זה בסדר נותנים להרבה רשויות כד

אבל אולי לא באופציה הראשונה. יכול להיות שנעשה סבב ראשון 

ת הכסף הזה, ואולי נגלה שיש אנשים טובים ולא צריך להשקיע א

, לא חייבים נחליט שאחרי המכרז הראשון לא מצאנו מישהי טובה

תנאים נוספים שנביא לפה ע לקבל בכוח את כל מה שזה, ונצי

 ונשקול. 

 

קובי, יש היום סטנדרטים שקיימים בשטח, ואתה יודע כשקיים  :גב' עדי זנד

סטנדרט, אז הוא קיים. ומנהלים מקבלים היום הטבות החל 

  -רכבמ

 

 לכל בית ספר?  :קובי נודלמן עו"ד

 

 -כמעט שרוצה בכל רשות  :גב' עדי זנד

 

 לא בכל רשות.  :גב' יהודית בלום

 

 רגע, לא סיימתי משפט.   :גב' עדי זנד

 

 כל מנהל טוב.    :דובר

 

ברשויות שרוצות אנשים עם פרופיל גבוה ורוצות להביא אותם  :גב' עדי זנד

לזה תג מחיר, ואני חושבת  ישה מחיר, לזמחוץ ליישוב, אז יש 

  -נו לא רוצים להתפשרשלא צריך להתבייש ולהגיד אנח
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 אנחנו לא מתביישים. לא מתביישים ולא להתפשר בכלל.  :קובי נודלמן עו"ד

 

... שלא ניתן איזה שהיא הטבה. אני חושבת, אני מסכימה  :גב' עדי זנד

  -ביםלחלוטין עם האמירה יהיו פה מתמודדים טו

 

 יהיו, יהיו.  :קובי נודלמן עו"ד

 

בר אתגר ויהיו פה אנשים טובים שיתמודדו זה בסופו של ד :גב' עדי זנד

לתפקיד, ואני כן מסכימה עם זה שגם אנחנו כל אחד במערכות 

שלו יכול... את הרשתות ואת הלידים שלו כדי לעודד אנשים 

חנו י אנלגשת פה למכרז. אני כן חושבת שצריך לאפיין את מ

רוצים, ומה הפרופיל שלו, ומה הוא מביא איתו כנדוניה, לא רק 

שנות סגנות או עבד בבית ספר  10שנות ניהול או  10דוניה של נ

כזה או אחר, אלא מה הוא באמת הביא כפרויקטים שהוא הוביל, 

הקהילה  כהצלחות שהוא עשה, כי דברים שמתאימים לאופי של

 שלנו. 

 

 יעה צוות חיפוש? ת מצא גב' ברוריה אליעז:

 

 אני מציעה צוות חיפוש.   :גב' עדי זנד

 

 אני מציעה משהו יותר בסיסי, כשאנחנו עשינו את הפרויקט עם  עייאש: .נית דגב' רו

יעקב הכט, הייתה הגדרה שיעקב עצמו חלק מהעבודה שלו הגדיר 

את פרופיל המנהל שנדרש בלהבים, זה רק לפתוח את החומר, 

 ל אותו כחלק מהמכרז. כלולהסתכל עליו, ל

 

 לפני כמה שנים זה היה?  גב' ברוריה אליעז:

 

 הסתכלת על הדו"ח הזה עברת עליו.  מר יוסף ניסן:

 

 )מדברים יחד( 

 

 חשבתי שזה הכט חבר מועצה, לא הבנתי על מה אתם מדברים.  גב' ברוריה אליעז:
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 ברוריה זה אותו אדם שהערת עליו.  מר יוסף ניסן:

 

  -אני קראתי אליעז:יה גב' ברור

 

 חון. דווקא רעיון מצוין לתת לאריה הכט לב   :דובר

 

 לכן לא הבנתי איך הייתה...  גב' ברוריה אליעז:

 

אין ספק שצריך לקחת את המסמך של יעקב הכט, לשים אותו  :גב' עדי זנד

  -כחלק מהדיון

 

 ... לא צריך להמציא את הגלגל.  עייאש: .גב' רונית ד

 

 ולראות אם רוצים לעשות תיקון... וללכת.   :זנד גב' עדי

 

 וות החיפוש יראה את זה. צ גב' ברוריה אליעז:

 

מה שאני רוצה לומר בהקשר הזה, זה שאנחנו נעשה את כל מה  מר יוסף ניסן:

שנדרש על מנת שלא נפספס אנשים טובים, כולל משאבים, באמת 

קיימות ות האני לא רוצה לצאת ביותר מידי הצעות, אבל במגבל

אני שלנו, עדיין יש לנו כלים להצליח אם זה מה שיידרש מאיתנו. 

יכול לומר שהמנהל הכי טוב ייבחר במכרז, אני חושב שזה דבר 

הראשון במעלה, ואני יודע כמה זה חשוב ליישוב כמו שלנו 

שהמנהל הכי טוב שייגש למכרז, ינהל כאן את בית הספר, והוא 

היה תכנית ארוכת טווח. מישהו זו תלא יבוא לשנה שנתיים אלא 

נסה לכוון כמה שיותר עם קבלות, מישהו שהוכיח את עצמו, ונ

 גבוה, כדי שלא נתאכזב. 

 

העזרה הכי טובה שהשולחן הזה יכול להציע, זה לא להיות  :מר נפתלי אדר

היסטריים. אפשר לבחור את זה בלי היסטריה ובלי לחץ ובלי יותר 

  -מידי
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זה דבר נכון. שלומי, כל  העניין של היסטרי, מה שעדי אמר ה לאז מר יוסף ניסן:

לפנות למאן דהוא ולהגיד לו תיגש למכרז, לגיטימי וזה  אחד יכול

בסדר גמור. בסופו של דבר משרד החינוך מנהל את המכרזים 

 האלה. 

 

ולא יותר ממה מאשר תיגש מכרז, יש פה תהליך של התחדשות,  :גב' עדי זנד

 להעיף את הגג באמת, להגיד את זה ככה.  מנותויש לך פה הזד

 

 נכון.  מר יוסף ניסן:

 

 קצת אמירות יותר מרעננות.   :ב' עדי זנדג

 

עם התחייבות לגיבוי מלא ולתמיכה שוטפת ורצופה. בואו נתקדם  מר יוסף ניסן:

 לקובי יש עוד ישיבה היום.

אירועים קרובים, יום האישה הבינלאומי היה פה ארגון, צריך   

מר תודה לסיגל בלילה שגם היא מעורבת בעניין, באמת בפרק לו

קצר, דנו בזה אני והיא, היא עשתה את זה במקום זמן מאוד 

אחר, אמרתי לה: 'למה לא פה?' היא באה מהמקום הזה של כן 

בוא נעשה ונעשה, ואנחנו כמובן פתחנו לה את כל הדלתות, 

אישית לא י ובאמת זה יצא לפועל, ואני מאוד שמח על כך. אנ

אבל אוכל להיות לצערי, אני בסוף שבוע עם מרכז שלטון מקומי, 

יהיה בסדר, אני בטוח שיהיה גם יום מוצלח. אני כבר יודע שכמה 

מיושבות השולחן הזה ייקחו חלק, אז מצוין. היה יום של נשות 

בתל אביב, אנחנו גם הזדמן לנו לבקר אז  וגימלאיות המועצה

זה הם המשיכו לאירוע להצגה, אחרי בירכנו והיה מאוד יפה, 

י מקווה שתהיה לזה גם מאוד יפה יוזמה שהיא מבורכת, אנ

 המשכיות, עובדי מועצה. 

 

 עובדות.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 נדמה לי שהפכנו להיות עובדי מועצה לגמרי.  גב' ברוריה אליעז:

 

נדבר עוד  את בהחלט כן. אז מתכננים ערב בבית המייסדים, אנחנו מר יוסף ניסן:
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 22-על זה. פורים, הנושא של בניית בובות מתקדם, יהיה פה ב

לחודש ביום שישי, כמובן שכולכם מוזמנים לקחת חלק, זה ייצא 

בבוקר מפארק הציפורים. עוד ימים שמתוכננים זה יום  09:30-מ

אומנים באמת בשיעור קנה מידה  2העצמאות כמו שכבר אמרתי, 

מתוכנן גם עגלות, משהו ברמה די, וארצי, רוני דלומי ועידן עמ

קראת האירוע עוד נעדכן. ימי קצת אחרת עם פעילויות אחר כך, ל

זיכרון שואה וגבורה וחללי מערכות ישראל, זה מיד אחר כך, אז 

 גם כן מתוכנן, יש פעילות סביב הדבר הזה, פעילות ערה. 

יש הסכם ₪, מיליון  2-דיור מוגן, עזריאלי הסכימו לשלם את ה

, הם רצו שההסכם יהיה בין המועצה לבין עזריאלי, גע ביןכר

ו שאנחנו לא צד בעניין, דיברתי עם שני המנכ"לים, אנחנו אמרנ

זה יהיה הסכם בין עזריאלי ישירות מול מבנה תעשייה, כי הם 

פתחים, זה יעבור לקופת הפרויקט, לנו אין שמה מה למעשה המ

יהיה בין יץ, שלהתעסק. מה שכן אני התערבתי בנושא של הח

י שתהיה עזריאלי לבין השכונה, יש שמה דיירים שהתאגדו ויזמת

האלה גם אמורים לשדרג את ₪ מיליון  2פגישה עם המתכננת, 

השצ"פ הזה שמפריע להם באמת בגובה, עשינו שם סיור במקום, 

בהחלט צודקים אפשר להבין אותם, ואנחנו בכיוון חיובי בדבר 

גן ילדים במתחם של הדיור  לפתוחהזה. עזריאלי הגישו בקשה 

  -המוגן. אנחנו בהחלט נתמוך בזה

 

 להסדיר הכוונה לא לפתוח.    :דובר

 

 הם לא המפעילים של הגן.  מר יוסף ניסן:

 

תקשיבו בבית יונה יש גן ילדים מדהים מדהים מדהים, חבל לכם   :גב' עדי זנד

  -על הזמן. בבית יונה יש גן ילדים לפעוטות

 

 מישהו יודע כמה דיירים יש בבית יונה?  יסן:מר יוסף נ

 

 )מדברים יחד( 
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אין לי ספק שיש שמה ניהול ברמה אחרת והם מרגישים את זה  יוסף ניסן:מר 

 בבית יונה. 

 

 חבל לכם על הזמן...  :גב' עדי זנד

 

 )מדברים יחד( 

 

בואו נתקדם, בנושא ארנונה אנחנו מתחילים לעבוד על צו  מר יוסף ניסן:

, אמורים להעביר את הארנונה עד יולי 2020קראת שנת נונה להאר

. אנחנו רוצים לעשות ארנונה מדורגת לקראת השנה השנה הזו

הבאה, כדי שגם הדיור המוגן ייכנס לתוך העניין ולדרג את זה 

ממטראז' נמוך לגבוה, כולל לראות מה אנחנו עושים עם העסקים 

 הליך. כרגע בבבתים, שגם שם צריך לעשות משהו, אז זה 

 

 אפשר להוריד מהבתים ארנונה?  :מר שלומי שטרית

 

, זה ההנחיות של משרד הפנים, ואפשר להעלות עד 2.8%אפשר עד  יוסף ניסן:מר 

, אגב גם זה כפוף לאישור השרים. עכשיו יש לנו בחירות, עד 7.5%

שהם ישבו על הצו הזה, אני לא יודע אם זה ייקרה אפילו השנה, 

 לקראת סוף השנה, כמו שזה נראה כרגע.  ה לחוץזה באמת יהי

 

 ממשלה תהיה אולי באוגוסט, תהיה ממשלה. ה :גב' ליליאן אדרי

 

כן, מזל שאין סיבוב שני. יש יוזמה לפתוח גלריה בלהבים. אנחנו  מר יוסף ניסן:

בית המייסדים לייעד אותם  את קירות רוצים את בית המייסדים,

 לפתיחת גלריה. 

 

 שיש במיתר משהו, זה יפה מאוד. כמו  אליעז: גב' ברוריה

 

 -, אתם מכירים אותהפנינה מר יוסף ניסן:
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 ברקאי.    :דוברת

 

 היא רוצה לקדם את זה.  מר יוסף ניסן:

 

 נושא הביטוח יצטרך טיפול.  גב' ברוריה אליעז:

 

בזרועות פתוחות. כן, גם זה בהחלט משהו שצריך לתת עליו את  מר יוסף ניסן:

ח שלי. אני רואה שכל פעם הנושאים הולכים אז זה הדיוו הדעת.

 ו נראה מה יש לנו בשוטף. וגדלים. בוא

 מינוי סגנים לראש המועצה.  - 3לסעיף 

 

 מינוי סגנים.  גב' עדנה זטלאוי:

 

סגנים, אני אעלה  3אנחנו נמנה היום מינוי סגנים לראש המועצה.  מר יוסף ניסן:

שונה, מי אז ברוריה סגנית רא אחד אחד ואנחנו נערוך הצבעה.

 בעד? ברוריה את גם יכולה. 

 

 פה אחד.  ה זטלאוי:גב' עדנ

 

 תודה רבה על האמון.  גב' ברוריה אליעז:

 

מינויה של ברוריה אליעז כסגנית ראשונה לראש לאשר את הוחלט פה אחד : החלטה

 המועצה. 

 

 שלומי סגן שני, מי בעד?  מר יוסף ניסן:

 

 כפיר נמנעים נגד?  גב' עדנה זטלאוי:

 

 מתנגד.  :מר כפיר מימון

 

 ד. מתנג מר יוסף ניסן:
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הוחלט והימנעות הח' יהודית בלום ובהתנגדות הח' כפיר מימון  ברוב קולות: החלטה

 מינויו של שלומי שטרית כסגן שני לראש המועצה. לאשר את 

 

 סגן שלישי, מי בעד? יהודית? קובי  מר יוסף ניסן:

 

 נמנעת.  :וםגב' יהודית בל

 

 נמנעת. אוקיי.  מר יוסף ניסן:

 

 לם בעד חוץ מיהודית, נכון? היה כו זה גב' עדנה זטלאוי:

 

 כן.  מר יוסף ניסן:

 

אני רוצה רק לציין בבקשה לפרוטוקול שאין מניעה לאישור  עו"ד קרין כהן:

 הסגנים. 

 

 לא הבנתי מה אמרת?    :דוברת

 

 אין מניעה.  מר יוסף ניסן:

 

קובי מינויו של לאשר את ' יהודית בלום הוחלט ובהימנעות הח ברוב קולות :החלטה

 ה. נודלמן כסגן שלישי לראש המועצ

 

 . 2019תיקון תקציב המועצה לשנת  - 4לסעיף 

 
 

 , לפי הטבלה שנשלחה אליכם. 2019תיקון תקציב המועצה לשנת  מר יוסף ניסן:

 

 יש לך בטבלה.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 יש למישהו שאלות בנושא? אין שאלות? על תיקון תקציב.  ן:מר יוסף ניס

 



 

 40 

 הבנתי, אני שמחתי לראות הרבה  כן לי יש שאלה. אני לא כל כך עייאש: .ית דגב' רונ

מתיקוני התקציב הם רעיונות שאנחנו הבאנו, שמחתי לראות את 

היישום שלהם פה, אחד. שתיים, לא כל כך הבנתי מה זה רכב, 

ם, מה זה? למה? מה הצורך? מה השוני? מה משא"ז דלק ומיסי

 התוספת? 

 

תקצבנו כי הייתה  אנחנו לא 2017א' זה היה כל השנים, בשנת  י:גב' ליליאן אדר

איזה שהיא בעיה עם משטרת ישראל והרכב וכן השתמשו לא 

השתמשו, בסופו של דבר הגענו עם משטרת ישראל ואז החלטנו 

  -ים את זהרשאנחנו מחזי

 

  -חשבתי שזה משהו עייאש: .ד גב' רונית

 

 לא, לא, זה היה בכל השנים. ובא לציון גואל.  גב' ליליאן אדרי:

 

 אוקיי בסדר. הסיפור של משרד הרווחה, יש לנו פה השתתפות עייאש: .גב' רונית ד

  -, כאילו התוספת חצי משרה של-משרד ה    

 

 חצי משרה של העו"ס.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 אני מבינה את ₪.  45,000-בדיוק, ואז השתתפות משרד הרווחה ב ייאש:ע .גב' רונית ד

אם אנחנו ם אז יאללה אני אקח. אבל הלהפטנט הזה הוא כבר מש

התקציבים החורגים ביותר שיש  דבמערך כולל של רווחה, כי אח

לנו במועצה הזאת זה תקציב רווחה. אם פתחנו אם חוזרים 

וא אחר החורגים, ואנחנו אחורה לספר התקציב, סעיף הרווחה ה

ת החריגה ככה כל פעם בשיטה הזאת עוד פעם ממשיכים א

 המעמיקה הזאת בתקציב הרווחה. 

 

תראי, אני יודעת משיחות שקיימתי עם מנהלת מחלקת הרווחה,  אן אדרי:גב' לילי

גם התוספת הזאת שהתבקשה משנה שעברה שלא התקבלה ורק 

כים שעולים, ואם השנה התקבלה, במחלקת הרווחה יש גם צר

  -היא ביקשה
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  -ריגהכן, אבל גם הח עייאש: .גב' רונית ד

 

  -עסקה ולא, לא, אני מדברת על ה גב' ליליאן אדרי:

 

  -בסדר, אני לא מסתכלת על... אני מסתכלת על ה עייאש: .גב' רונית ד

 

 אנחנו לא דנים על תקציב הרווחה עכשיו.  גב' ליליאן אדרי:

 

  -לא, אבל אנחנו מדברים אש:עיי .גב' רונית ד

 

על העניין הזה, כי תקציב הרווחה  אני מדברת איתך רק גב' ליליאן אדרי:

שר יהיה לדון כשנדון בתוך התקציב בדו"ח וההשפעות שלו אפ

, ובהחלט נראה את כל התמונה 2018השנתי הכספי של שנת 

 הכללית ומה תורם למה, מה תורם לחריגה ומה לא תורם לחריגה. 

 

רווחה אגב את יודעת מה אני מציע, אני עשיתי סיור במחלקת ה ר יוסף ניסן:מ

מר, ואני מציע לך הם אירחו אותנו ושמענו את כל מה שיש להם לו

לעשות את אותו סיור. באמת לשבת איתם, לשמוע מה הצרכים, 

  -כמה הן עובדות על אותו מחשב, כמה אין מקום

 

 תשובות. זה ייתן לכם את כל ה :מר נפתלי אדר

 

  -תה אומר זה סיפורלא, זה לא זה. פה זה תוספת, מה שא עייאש: .גב' רונית ד

 

  -ה בעקבותהתוספת היא בא :מר נפתלי אדר

 

 יש לזה רגליים.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 משרד הרווחה לא מוסיף סתם, הוא לא נותן סתם תקנים.  מר יוסף ניסן:

 

 כן לגמרי, לגמרי.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 אין סתם תקנים.  מר יוסף ניסן:
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 מממדים מסוימים שנקבע להם תקן.  זה מגיע כתוצאה גב' עדנה זטלאוי:

 

  -רגע אני לא ירדתי לעומק ה עז:גב' ברוריה אלי

 

 זה תוספת של חצי משרה.  גב' עדנה זטלאוי:

 

  -לעומק ההערה, אני רוצה להבין את גב' ברוריה אליעז:

 

 בסוד שלנו הוא גדול. כי הס גב' עדנה זטלאוי:

 

רך כלל היא מעירה, אני עוקבת אחרי לא, אני רוצה להבין, בד גב' ברוריה אליעז:

רה בנקודה ששם היא חושבת שמשהו מעוות. אני רונית, היא מעי

  -הבנתי, אם מקבלים את הכסף לא

 

  -אם את זוכרת עייאש: .גב' רונית ד

 

 בעיה? אם מקבלים אותו אז מה ה גב' ברוריה אליעז:

 

 ת כולו. אני אענה, אני אענה, כי לא מקבלים א עייאש: .גב' רונית ד

 

 את לא מקבלת הכול.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 אלא?  גב' ברוריה אליעז:

 

 אתה מקבל אחוז מסוים, ואז מה שקורה אנחנו, אני את אתה זה  עייאש: .גב' רונית ד

 כל אחד מאיתנו. 

 

 -חנו מעגלים, מי נותןבזכות מה אנ גב' ברוריה אליעז:

 

 משלימים, עושים מצ'ינג.   :גב' עדי זנד

 

 תקציב מועצה.  עייאש: .ב' רונית דג
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 אנחנו מעגלים אותו דבר בחינוך.  י:גב' עדנה זטלאו

 

 מה זאת אומרת מתקציב המועצה.  עייאש: .גב' רונית ד

 

 מצ'ינג זה נקרא מצ'ינג.  :מר נפתלי אדר

 

 ה לא טוב בזה? אם טוב אז טוב, אם לא טוב מה לא טוב? אז מ גב' ברוריה אליעז:

 

 את עוד הפעם מסתערת.  עייאש: .דגב' רונית 

 

 להיפך, להיפך.  :גב' ברוריה אליעז

 

 מההתחלה. אני אסביר  עייאש: .גב' רונית ד

 

 אני לא מסתערת אני אוהבת ככה, ככה אני אוהבת.  גב' ברוריה אליעז:

 

 לי, תני לי. מההתחלה, תקציב הרווחה של להבים הוא גירעוני  תני עייאש: .גב' רונית ד

 . ביותר

 

 תמיד רווחה זה גירעוני.  :מר נפתלי אדר

 

 רגע, הולך ועולה, עוד פעם מבסיס הנתונים שניתנו לנו בתקציב  עייאש: .נית דגב' רו

היא חריגה גבוהה יותר  2018-ה חריגה מסוימת בת. אם הי2019

לכן אני שואלת, אנחנו מעמיקים את הגירעון וכן הלאה. ו 2019-ב

 הזה שנה אחרי שנה. 

 

 הצרכים עולים, הצרכים עולים לצערנו.  ' ליליאן אדרי:גב

 

  -אני שואלת את השאלה בשביל לקבל עייאש: .גב' רונית ד

 

 זה הכול מהשטח.  גב' ליליאן אדרי:
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 תם, אני מספרים העובדות הם מתוך ספר התקציב שאתם הגש עייאש: .גב' רונית ד

תם זוכרת לא משנה תעירו אותי באמצע הלילה, זה מה שא

תם הגשתם, אני אומרת שאנחנו ממשיכים ומעמיקים את זה. א

אומרים הבנו אבל זה הצורך שלנו, אני רוצה להבין איך אנחנו 

הולכים ומנתבים את השמיכה מאוד קצרה שיש בלהבים, הולכים 

 הרווחה.  ומעמיקים את זה כל הזמן לכיוון

 

  -תבוא לפה והיא תיתן בישיבה הבאה אורי מר יוסף ניסן:

 

 בסדר.  עייאש: .גב' רונית ד

 

 זה שהיא תבוא נקבל אולי, אז טוב ששאלת.  י, אזיופ גב' ברוריה אליעז:

 

 ... סוציו אקונומי גבוה.   :גב' עדי זנד

 

 וטוב שאני רציתי להגיב. גב' ברוריה אליעז:

 

 )מדברים יחד( 

 

  -יש למישהו עוד הערה או שאנחנו מר יוסף ניסן:

 

 ? םיכן, יש לי רק עוד שאלה, מה זה הוצאות משפטיות מ אש:עיי .גב' רונית ד

 

אנחנו חתמנו חוזה לפני שנתיים עם עורך דין אייל ימיני,  גב' ליליאן אדרי:

שלמעשה הוא מייצג אותנו כנגד מקורות בנושא תעריף פעמיים. 

  -קורות במחיר גבוה והואאנחנו קונים ממ

 

 לטענתו.  מר יוסף ניסן:

 

וא הגיש לטענתו, הוא גם מייצג אותנו בבית המשפט העליון, ה רי:גב' ליליאן אד

לבית המשפט העליון הוא מייצג גם את מועצה מקומית עומר 

ומועצה מקומית מיתר ואותנו, ולמעשה עם הטענות שלו הוא 

תעריף נמוך יותר ברכישת  בהחלט מבטיח שהוא יכול להשיג לנו
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 בשנה. ₪ המים וזה אפילו יכול להגיע עד מיליון 

 

 מה זה המומחיות שלו?  גב' ברוריה אליעז:

 

 כן.  ליליאן אדרי: גב'

 

 כן.  מר יוסף ניסן:

 

  -כל נושא המים גב' ליליאן אדרי:

 

 הוא מייצג כמה תאגידי מים וכמה... כן.  מר יוסף ניסן:

 

 א תושב להבים. הו :מר כפיר מימון

 

עם חוות דעת של  2019-וקצב בוהמימון הזה היה אמור להיות מת גב' ליליאן אדרי:

, כמובן 2018קשה להביא את זה לשנת חשבון דורית, היא בי תרוא

היא לא בשוטף, היא מהוצאות  ,שאותה הוצאה תצא ממשק המים

 . 2018-ל 2019-במשק המים, והעברנו את זה מ

 

 כשיו אנחנו מאוזנים. ע מר יוסף ניסן:

 

במאבק לאלימות וסמים אין שמה, רק עוד הערה לגבי הפעולות  :מר כפיר מימון

 לא נשמר שם.  65היחס של 

 

  -זה מה שעכשיו בדיוק עשיתי  :גב' עדי זנד

 

 בדיוק, זו השאלה האחרונה.  עייאש: .גב' רונית ד

 

 הפוך.  40-60זה יחס הפוך של  :מר כפיר מימון

 

 נכון.  עייאש: .ית דגב' רונ

 

 לא.  מר יוסף ניסן:
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  -ש פה משהו לאי עייאש: .גב' רונית ד

 

 ת זה. כן, כן, גם אני רשמתי א  :גב' עדי זנד

 

  -65אז אני אסביר לכם, היחס הוא  :מר נפתלי אדר

 

 . 35-65 גב' ליליאן אדרי:

 

 אבל זה לא היחס בין הפעלה לשכר.  :מר נפתלי אדר

 

 לגמרי נכון.  י:גב' עדנה זטלאו

 

 לא אותה חלוקה. והיחס הוא אותו יחס, החלוקה היא  :מר נפתלי אדר

 

 נכון.  גב' עדנה זטלאוי:

 

  -החלוקה לא קשורה למימון של משרד ה :דרמר נפתלי א

 

שמיועד לשכר זה ₪  150,000-, אז הואגב החלוקה היא של גב' ליליאן אדרי:

 החלוקה שלו של המשרה. 

 

 הם קבעו. :מר נפתלי אדר

 

 )מדברים יחד( 

 

 ר. לשכ₪  150,000... הוא  :מר נפתלי אדר

 

  -ביתהם לקוחים מתוך אותה הרשאה תקצי גב' ליליאן אדרי:

 

 . 35-, השכר הוא יותר מ35זה לא   :גב' עדי זנד

 

 מכיוון שהנושא הזה איך אומרים, בגלל זה השארתי אותו בסוף,  עייאש: .גב' רונית ד
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ובי למאבק באלימות בסמים מכיוון שהיו שכר מנהל ייש

ת, ואחר כך לכל חברי המועצה, התכתבויות עם היועצת המשפטי

  -ן המינוי האני רוצה לקבל תשובה לעניי

 

  -רגע זה גב' עדנה זטלאוי:

 

  -בואו נעבור לזהכן רגע.  מר יוסף ניסן:

 

לא הבנתי את  סליחה רגע לפני המינוי, עדיין לא נשמר פה היחס, :מר כפיר מימון

 . 40%מנסך ההוצאה ומקבלים  60%הזה, כאילו אנחנו מסבסדים 

 

 את החלוקה אחר  5,00032זה  35%משלים  65%לא, אתה מקבל  :מר נפתלי אדר

 ₪.  325,000-ך אנחנו עושים ביחס לכ

 

 ₪.  211,000זה סך הכול ההוצאה, ההכנסה היא ₪  325,000 מר יוסף ניסן:

 

 זה מה שהוא הסביר.  :עייאש .גב' רונית ד

 

 הבנתי, הבנתי.  :מר כפיר מימון

 

לות, פשוט בהנהלת חשבונות חייבים להפריד בין שכר לפעי ן אדרי:גב' ליליא

בהנהלת חשבונות ברשויות אי אפשר לעשות פעילות ושכר ביחד, 

 ם נפרדים. יתקציביסעיפים  יש

 

 ;, זה התקציב בכל מה שאמרתם נתון אחרון -ו₪  300,000 גב' ברוריה אליעז:

 הוא השכר... ₪  150,000-הפעילות. ה  

 

 נכון.  ניסן: מר יוסף

 

 זה תקציב שנתי.    :דובר

 

  -עוד הערות על ה למישהו יש מר יוסף ניסן:

 



 

 48 

 לא, אבל אני רוצה לדעת לפני שאני מצביעה על זה, אני רוצה עייאש: .גב' רונית ד

בצורה מסודרת עם לדעת אם זה סגור או שאנחנו נעשה את זה 

לפני שאני מכרז, האם למישהו, אני רוצה לדעת את התשובה לזה 

 מצביעה על התיקון הזה. 

 

 לזה? מה זה קשור אבל  מר יוסף ניסן:

 

  -מה זאת אומרת יש פה תקציב ויש פה עלות עייאש: .גב' רונית ד

 

 מה זה קשור אבל לבן אדם?  מר יוסף ניסן:

 

  -רוצה לדעת, אם זהאני  עייאש: .גב' רונית ד

 

 ר. לא, אל תתני את זה, זה לא קשו מר יוסף ניסן:

 

 אני שאלתי שאלה.  עייאש: .גב' רונית ד

 

ר, אז אני אענה לך אחר כך, אבל אני מציע לך להצביע אז בסד מר יוסף ניסן:

 בעד. 

 

 כדאי לך, את תאהבי את התשובה.  :מר נפתלי אדר

 

 )מדברים יחד( 

 

 א יוסי, יוסי, אנחנו לא משחקים משחקים. ל  :גב' עדי זנד

 

 א קשור להעברות התקציביות באמת. לא, זה ל מר יוסף ניסן:

 

 שור, אבל אם כל התקציב הזה נעשה בשביל לא, זה באמת לא ק עייאש: .גב' רונית ד

לתפור למישהו, אני מסרבת לסעיף הזה מה זאת אומרת. ליליאן 

 זה נעשה בשביל לתפור למישהו זה? 

 

 לא.  גב' ליליאן אדרי:
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  תודה, הלאה אישרתי. עייאש: .גב' רונית ד

 

 אוקיי, אז מי בעד העברות תקציביות?  מר יוסף ניסן:

 

 פה אחד.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 פה אחד.  מר יוסף ניסן:

 

 מה זה תיקון התקציב מה זה העברות תקציביות?  :גב' עדנה זטלאוי

 

 )מדברים יחד(

 

וכעת אחרי ₪  43,319,653אחרי כל השינויים התקציב היה  :גב' עדנה זטלאוי

 ₪.  43,023,917הוא עומד על התיקונים 

 

 נכון.  מר יוסף ניסן:

 

 איזה דיוק.  גב' ליליאן אדרי:

 

ולהעמיד אותו    2019תיקון תקציב המועצה לשנת לאשר את  פה אחד הוחלט: החלטה

 ש"ח 43,023,917על סך 

 

 הוועדות ומינוי נציגי המועצה. השלמת הרכב - 5לסעיף 

 

 ועדות ומינוי נציגי המועצה, עדנה.  אנחנו בהשלמת הרכב מר יוסף ניסן:

 

 כן.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 יש לנו עוד כמה תיקונים.  מר יוסף ניסן:

 

חברים אבל לא היה לנו  4אז ככה, ועדת מכרזים אנחנו אישרנו  גב' עדנה זטלאוי:
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ם אנחנו פוגעים במישהו ואנחנו מורידים יו"ר, אני כבר מתנצלת א

חברים עדי זנד ושלומי שטרית. קובי אותו. יו"ר יהיה עפר לוי, 

 ממכרזים. 

 

 מעולה.  :קובי נודלמן עו"ד

 

 כל מה שמורידים תבורכו.  גב' ברוריה אליעז:

 

 שנעשה הצבעה על כל אחד או הצבעה בסוף.  ' עדנה זטלאוי:גב

 

 . בסוף נצביע מר יוסף ניסן:

 

 בסוף.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 ז נשמח. אם יש למישהו הערה א מר יוסף ניסן:

 

את עורך דין מתי אביב ואת  22.1.19-ועדת ערר לארנונה אישרנו ב גב' עדנה זטלאוי:

נו באיזה שהיא התנגדות או מוטי אמדו ואת איריס הררי. נתקל

ות אי קבלה של המינוי, ובמקום איריס הררי אנחנו מבקשים למנ

 את שגב יוסי כחבר בוועדת ערר. 

 

 ורה עמית כעורכת דין שמטפלת בזה.הי את נאני הצעת עייאש: .גב' רונית ד

 

 אפשר להוסיף אותה?  מר יוסף ניסן:

 

 לא.  עייאש: .גב' רונית ד

 

 . 3לא, אתם צריכים  גב' עדנה זטלאוי:

 

 מי היו"ר? מי היו"ר? מי היו"ר שם?  גב' ברוריה אליעז:

 

 עורך דין מתי אביב.  עדנה זטלאוי:גב' 
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 אוקיי.  גב' ברוריה אליעז:

 

 איפה אנחנו?  ר יוסף ניסן:מ

 

 אנחנו בוועדת ערר לארנונה.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 חו מישהו שהוא מקצועי במקום ברירת זה ברירת מחדל אז כבר תיק עייאש: .גב' רונית ד

 מחדל. 

 

 סי שגב? מי זה, מה אמרתם יו גב' ברוריה אליעז:

 

 אושר. יוסי שגב הוא החבר הבא שאמור להיות מ גב' עדנה זטלאוי:

 

 אין בעיה.  מר יוסף ניסן:

 

 היא לא תהיה יו"ר אבל.  גב' עדנה זטלאוי:

 

  -ב אין בעיה, תחליפי את יוסי שגב מר יוסף ניסן:

 

 למרות שביקשת ממנו שימלא טפסים?  גב' עדנה זטלאוי:

 

 ינוי הוא כפוף לבדיקה של העדר ניגוד עניינים. רק שהמ עו"ד קרין כהן:

 

 ביקשנו ממנו שימלא טפסים, וזה היה מזמן ולא מעכשיו.  גב' עדנה זטלאוי:

 

  -המינוי שמבוקש עכשיו עו"ד קרין כהן:

 

 ה, אני מקבל. בסדר אין בעי מר יוסף ניסן:

 

  -אז מה, כדי שאני אבין, את מי אנחנו גב' עדנה זטלאוי:

 

 בכפוף לזה שהוא ימלא טפסים בנושא של ניגוד עניינים.   :אדר מר נפתלי
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 כן מה? מה כן?  עדנה זטלאוי: גב'

 

 אז מי בסוף?  גב' ברוריה אליעז:

 

על מישהו, איך קוראים  מדובר על גברת נכון? נראה לי שמדברים פה גב' עדנה זטלאוי:

 ורה עמית. אחר כך תעבירי לי. אתם ממש לא מעבירים ליהלה? נ

 טלפונים. 

 

 )מדברים יחד( 

 

 הערה לפרוטוקול שלך.  מר יוסף ניסן:

 

זה לא הערה לפרוטוקול, זה הערה בכלל לכל החברים. טוב בואו  גב' עדנה זטלאוי:

יבה מיום נמשיך, רבותיי ועדת חיות הבית, אישרנו גם ביש

 אבל הוועדה נמחקת יורדת מהפרק.  5.2.19-והוספנו ב 22.1.19

 

 ? למה   :דובר

 

  -יש פורום גב' עדנה זטלאוי:

 

  -וועדהאין צורך כרגע ב מר יוסף ניסן:

 

 ראש המועצה מקים פורום בראשותו.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 ... שיטפל, זה בדיוק אותו דבר.  :מר נפתלי אדר

 

ועדת תנועה, יו"ר לא עפר לוי, יוסי ניסן, ממלא מקום דוד אלוש,  אוי:גב' עדנה זטל

 ברים שאושרו. חברים, כל הח

 

 ממלא מקום הוא דוד אלוש כן?  מר יוסף ניסן:

 

אני חוזרת, החברים: שלומי שטרית, מוטי סופר, תמיר דינרי,  עדנה זטלאוי:גב' 

 יוסי שגב, אפי באומן. 
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 מה עוד יש לנו. , 100%אוקיי  מר יוסף ניסן:

 

 חינוך על יסודי.  גב' ברוריה אליעז:

 

דת קהילה ותרבות, קרן אוחיון, סיגל בלילה ואורן אהרוני רגע. וע גב' עדנה זטלאוי:

  -22-ינויים שהיו בנוספים למ

 

 מאי יורדת לא? ק ורוני מר יוסף ניסן:

 

  -מאי היא לאק רונילא,  גב' עדנה זטלאוי:

 

 אבל את לא שומרת על היחס שבין חברי מועצה לבין זה, ברגע  אש:עיי .גב' רונית ד

 יוצא מהפרופורציה.  , אתה3שאת מוסיפה עוד 

 

 . 3לא, יש, יש לנו  מר יוסף ניסן:

 

 הם יהיו אורחים.  ריה אליעז:גב' ברו

 

לא, יש כאן הרבה, יש כאן הרבה, התחושה שלא כולם יישארו  גב' עדנה זטלאוי:

 בסך הכול ועדת רשות. . וזאת 2, 1אחרי 

 

 . 25%-זה לא משנה, הפרופורציה חייבת להישמר ב עייאש: .גב' רונית ד

 

 . 12ויש  3בסדר יש לנו, יש לנו  מר יוסף ניסן:

 

 לומדים מהר, אומרים את זה פעם אחת...  עייאש: .ת דגב' רוני

 

 . 15 גב' עדנה זטלאוי:

 

 , את צריכה למחוק כמה אנשים. 3ה. זה אין לך פרופורצי 3מתוך  עייאש: .גב' רונית ד

 

 אין בעיה נמחק אחר כך.  מר יוסף ניסן:
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 לא, זה אומר שעוד פעם אתה לא מאשר יוסי.  עייאש: .רונית דגב' 

 

  -מה שאתם רוצים, אני לא דנה זטלאוי:גב' ע

 

  -עוד הפעם תביא את זה לדיון עייאש: .גב' רונית ד

 

 פה דעה.  אני לא מביעה גב' עדנה זטלאוי:

 

 של דעה.  לא, אני רק אומרת זה לא עובר את החוק, זה לא עניין עייאש: .גב' רונית ד

 

 אוקיי נצרף את שלומי.  מר יוסף ניסן:

 

 לא...  :מר שלומי שטרית

 

 שיהיה קוורום.  מר יוסף ניסן:

 

 אם לא תבוא אז לא תבוא.  גב' ברוריה אליעז:

 

 בסדר.  תצרפי את שלומי וזה מר יוסף ניסן:

 

 -אז אנחנו צריכים גב' עדנה זטלאוי:

 

 )מדברים יחד( 

 

שלומי שטרית בסדר? שלומי שטרית יצטרף לוועדה, זה  קדימה, מר יוסף ניסן:

 ועדת תרבות. 

 

 אוקיי.  :מר שלומי שטרית

 

 בסדר צרפנו.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 לוועדה?  ןיש מקום לרותי מלכי גב' ברוריה אליעז:
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  -עכשיו יצאת מפרופורציה עוד יותר עייאש: .גב' רונית ד

 

  לא, לא, אני שואלת. גב' ברוריה אליעז:

 

  צריך לשאול אותה, צריך לשאול היא רוצה? מר יוסף ניסן:

 

 היא רוצה, היא כוח חזק.  רוריה אליעז:גב' ב

 

 . 16הם רבע מתוך  4 גב' עדנה זטלאוי:

 

 ... אז היא תהיה אורחת קבועה גב' ברוריה אליעז:

 

 אין בעיה.  מר יוסף ניסן:

 

 ים. הישיבות יתקיימו בהיכל מנורה מבטח :מר נפתלי אדר

 

 )מדברים יחד( 

 

 יוסי רוצה.  גב' ברוריה אליעז:

 

 בסדר אבל לא כאן, היא אורחת קבועה, אורחת קבועה.  טלאוי:גב' עדנה ז

 

 בסדר, בסדר, אין בעיה.  מר יוסף ניסן:

 

 , אתה תעשה משהו. יוסי גב' ברוריה אליעז:

 

 אין בעיה.  מר יוסף ניסן:

 

לא היה יו"ר, אז עכשיו אנחנו ממנים את ד"ר  טוב ועדת בריאות, גב' עדנה זטלאוי:

 שלו יהיה ד"ר עודד ביטון.  עפר לוי, וממלא המקום

 

 העיקר שיש לנו ד"ר שם.   :גב' עדי זנד



 

 56 

 

  איזה תחום? גב' ברוריה אליעז:

 

 ת. מצוין הלאה. בריאו מר יוסף ניסן:

 

 רגע, וברק צור.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 עם, לא ראיתי הוא בפנים?  ומה עם זה, מה  :גב' עדי זנד

 

 אבישר כן.  מר יוסף ניסן:

 

  -כן, ד"ר לורן אבישר בפנים. ועדת חינוך זטלאוי:גב' עדנה 

 

 היא ד"ר על אמת.   :גב' עדי זנד

 

 בדיוק.  עייאש: .גב' רונית ד

 

 היא ד"ר של בריאות.   :זנד גב' עדי

 

 גם ביטון הוא רופא...  גב' בתיה הרפז:

 

  ועדת חינוך גיל רך ויסודי, יש כאן בקשה להוסיף את דוד הררי. אוי:גב' עדנה זטל

 

 אוקיי.  מר יוסף ניסן:

 

 ? 13והוא יהיה מספר  גב' ברוריה אליעז:

 

 בסדר, בסדר, תתקדמי.  מר יוסף ניסן:

 

 ה... הוא יהי   :דובר

 

 מה הוא יהיה?  גב' ברוריה אליעז:
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 ...    :דובר

 

  -יעל יסוד גב' עדנה זטלאוי:

 

  -היועצת המשפטית תבדוק אחרי זה את היחס עייאש: .גב' רונית ד

 

 כן, כן, כל אחד מאיתנו בדק.  גב' ברוריה אליעז:

 

 את לא היועצת המשפטית.  עייאש: .גב' רונית ד

 

 אני בדקתי. אבל  גב' ברוריה אליעז:

 

  -על יסודי תוספות גב' עדנה זטלאוי:

 

 ת משפטית אבל אני בדקתי. אני לא יועצ גב' ברוריה אליעז:

 

  -מרת בקנאות על המספר בהאמת היא שברוריה שו גב' עדנה זטלאוי:

 

 לא לוקחת לך את התפקיד רק את הבדיקה.  גב' ברוריה אליעז:

 

בקשים את פרופ' מור פרץ, אלי שגיא הוא גם בעל יסודי אנחנו מת גב' עדנה זטלאוי:

 פרופ'? 

 

 פרופ'. לא, הוא לא  גב' ברוריה אליעז:

 

 ואלגרה נעים.  סתמר רי גב' עדנה זטלאוי:

 

 הם פשוט לא היו רשומים משום מה.  יעז:גב' ברוריה אל

 

 ונציג מועצת תלמידים לא?  מר יוסף ניסן:

 

 לא, זה כבר היה.  גב' עדנה זטלאוי:
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 היחס נשמר.  ברוריה אליעז: גב'

 

 ונציג מועצת תלמידים?  מר יוסף ניסן:

 

 זה רק נציג, הוא אורח.  יעז:גב' ברוריה אל

 

 בסדר?  גב' עדנה זטלאוי:

 

 בסדר הלאה.  ניסן:מר יוסף 

 

 מה עם זה?  גב' עדנה זטלאוי:

 

 לא, ביטחון.  מר יוסף ניסן:

 

  -ביטחון גב' עדנה זטלאוי:

 

 אין לנו?  מר יוסף ניסן:

 

 לא, יש לנו.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 יש קדימה.  מר יוסף ניסן:

 

 -יש לנו את רונית טובי וברק זטלאוי:גב' עדנה 

 

 נית טובי וברק צור קדימה. כן אוקיי, רו מר יוסף ניסן:

 

 אלגרה את אמרת?  גב' ברוריה אליעז:

 

 כן.  גב' עדנה זטלאוי:

 

  קדימה בואי נתקדם. מר יוסף ניסן:

 

ועדת איכות הסביבה, בוועדת איכות הסביבה נציגי הציבור  גב' עדנה זטלאוי:
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להיות נציגים שאושרו על ידי ארגונים סביבתיים, אין  צריכים

רגב בפעם הקודמת  יאיר. אז אנחנו אישרנו את נציגות ציבור

 לא חבר בארגון סביבתי.  משוםוהוא לא מתאים 

 

  -אבל יש איזה מר יוסף ניסן:

 

דיברנו עם נגב בר קיימא, כשאין ארגון סביבתי מקומי אז אנחנו  עדנה זטלאוי:גב' 

נציג ציבור אחד, בהתייעצות עם ארגון סביבתי, ואת השני  ממנים

ון הארצי. אז יש לנו את יורם שחר שהוא נציג הציבור ממנה הארג

תושב להבים, ואת בלהה גבעון היא יו"ר נגב בר קיימא. ליד זה, 

 .. מה? מה עם רוני

 

 גם זה וגם זה הייתי משאיר. עזבי נו זה בסדר.  מר יוסף ניסן:

 

 רגב? יאיר אז אתה רוצה להשאיר את  זטלאוי:גב' עדנה 

 

  -רגב יאירם את משאירי מר יוסף ניסן:

 

 קמאי.  ומוסיפים את רוני גב' עדנה זטלאוי:

 

 רוני קמאי.  מר יוסף ניסן:

 

 זאת ועדת חובה נכון?  גב' ברוריה אליעז:

 

 ועדת סטטוטורית.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 )מדברים יחד( 

 

  -ב הבנתי אני לאלמיט  ד"ר עפר לוי:

 

 מה אתה לא?   :גב' עדי זנד

 

 עדיין באיכות סביבה?  אני  ד"ר עפר לוי:



 

 60 

 

 רגע שנייה.  מר יוסף ניסן:

 

 רבותיי עוד שני דברים.  טלאוי:גב' עדנה ז

 

 עוד שני דברים קטנים.  מר יוסף ניסן:

 

והוא לא  ועדת בחינה, זה במכרזי כוח אדם, אישרנו את יוסי ניר גב' עדנה זטלאוי:

נציג יכול יש לו ניגוד, אז אנחנו מבקשים אישור למרקו נווה. ו

 רשות הניקוז לנמרוד חלמיש. 

 

 )מדברים יחד( 

 

 אני אהיה יו"ר ועדת ביקורת.  עייאש: .גב' רונית ד

 

 כן, אבל אין ועדה.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 רק אין ועדה, כי אין...  עייאש: .גב' רונית ד

 

 לאה אנחנו מצביעים, מי בעד? ה מר יוסף ניסן:

 

 מה?  גב' ברוריה אליעז:

 

 השינוי וההרכב.  יסן:מר יוסף נ

 

 פה אחד כולם?  גב' עדנה זטלאוי:

 

 כן.  ף ניסן:מר יוס

 

 י נודלמן יצא מאולם הישיבות(חבר המועצה קוב)

 

 ועדות פה אחד, אני צריכה לרשום שקובי נודלמן יצא.  גב' עדנה זטלאוי:
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 עדנה מה עם ההנחות? דיברתם על ההנחות?  כהן: עו"ד קרין

 

 את רוצה להעלות את זה?  גב' עדנה זטלאוי:

 

 כן.  עייאש: .גב' רונית ד

 

 שהחבר השני בוועדת הנחות כן.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 מה יש שם?  עייאש: .ית דגב' רונ

 

 ועדת הנחות את רוצה?  מר יוסף ניסן:

 

 ? מה יש שמה עייאש: .גב' רונית ד

 

 החבר השני, את רוצה להגיד את זה?  גב' עדנה זטלאוי:

 

צריכים להוריד מישהו שנמצא בוועדת בוועדת הנחות אנחנו  ין כהן:עו"ד קר

 הנהלה ובמקומו להכניס מהאופוזיציה. 

 

 . 2יש לנו  זטלאוי: גב' עדנה

 

 בוועדת הנחות?  עייאש: .גב' רונית ד

 

נונה יש את ד"ר עפר לוי ואת ברוריה אליעז, בוועדת הנחות מאר גב' עדנה זטלאוי:

ת צריך להיות מישהו שלא מיוצג בוועדת החבר השני בוועדת הנחו

  -הנהלה

 

 השלישי.  מר יוסף ניסן:

 

 . 3י. אין לא, השני, לא השליש גב' עדנה זטלאוי:

 

 לי אין בעיות לא להיות בשום דברים נוספים.  גב' ברוריה אליעז:
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 השאלה מי מתנדב להיות.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 י. אבל עכשיו זה היה אלי גב' ברוריה אליעז:

 

 מי תרד זו לא הבעיה, הבעיה היא את מי להוסיף.  עייאש: .גב' רונית ד

 

  -גם את מי להוסיף, יש גב' עדנה זטלאוי:

 

 אין לי גם בעיה שיורידו אותי.  גב' ברוריה אליעז:

 

 עדי מישהו רוצה? שנייה רגע, רונית או  מר יוסף ניסן:

 

 בסדר, אני אצטרף.  עייאש: .גב' רונית ד

 

 רונית סגור.  דנה זטלאוי:גב' ע

 

 כי חבר הנהלה לא יכול להיות שם?  גב' ברוריה אליעז:

 

 כן.  מר יוסף ניסן:

 

 אחד מהם חבר הנהלה אחד מהם לא.  ה זטלאוי:גב' עדנ

 

 בסדר גמור.  גב' ברוריה אליעז:

 

 סגור, תודה רבה.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 )מדברים יחד( 

 

 ת? עפר, אתה בוועדת הנחות אתה היו"ר. יש ועדת הנחו גב' ליליאן אדרי:

 

 כן.   ד"ר עפר לוי:

 

 יש לי כבר בקשות.  גב' ליליאן אדרי:
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 בבקשה.  עייאש: .דגב' רונית 

 

 אתה רוצה שאני אוציא לך? ... גב' עדנה זטלאוי:

 

 וצה סיור בבתים. אני ר עייאש: .גב' רונית ד

 

 בבתים?  גב' ליליאן אדרי:

 

 על מה הם מבקשים הנחה?  :עייאש .גב' רונית ד

 

 תכתבי קריטריונים, זה קריטריונים.  גב' ליליאן אדרי:

 

 הוחלט לאשר את המינויים הבאים:פה אחד : החלטה

 ר הועדהיו" –ד"ר עפר לוי  של קובי נודלמן מחברות,הסרה  –זים ועדת מכר

 עמיתנהורה ד עו" –ערר ועדת 

 לתמתבט –ועדת חיות הבית 

 –, מ"מ יו"ר הועדה  ניסןיוסי  –עפר לוי, יו"ר הועדה של ד"ר ה הסר –ועדת תנועה 

 דוד אלושמר 

 חיון, סיגל בלילה, אורן אהרוני ושלומי שטריתאוקרן  –ילה ותרבות ועדת קה

 ד"ר עודד ביטון -ה ר עפר לוי, מ"מ יו"ר הועדד" –ר הועדה יו" –ועדת בריאות 

 הררידוד  –ועדת חינוך גיל רך ויסודי 

 מור פרץ, אלי שגיא, תמר ריס, אלגרה נעים. פרופ' –ודי נוך על יסועדת חי

 רטובי וברק צורונית  –ועדת בטחון 

שחר )תושב( ובלהה גבעון נציגי נגב בר קיימא, יורם  –ועדת איכות הסביבה 

 רוני קמאי

 את ברוריה אליעז י עייאש תחליףדמררונית  –ועדת הנחות 

 ווהנמרקו  –ות בחינה נציג ציבור בועד

 חלמישנמרוד  –נציג המועצה ברשות הניקוז 

 

לגבי כוונתך להשיג את מר "אוקיי, יש את השאילתה של רונית  מר יוסף ניסן:

  -. אז"נועם בן אשר... בצורה ישירה או עקיפה
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 מה? מה?  גב' ברוריה אליעז:

 

 לא "ס לא דרך זה לא, שלא תגיד לי דרך המועצה לא דרך המתנ עייאש: .ד גב' רונית

 דרך זה, התעייפתי. 

 

  -נועם בן אשר היה מועמד לממלא מקום מועמדתו נבחנה מר יוסף ניסן:

 

 לתפקיד של רכז ביטחון קהילתי.  גב' עדנה זטלאוי:

 

מועמדות לתפקיד של רכז של ביטחון קהילתי ונכון להיום ה מר יוסף ניסן:

 הזאתי לא רלוונטית. 

 

  נכון להיום? ומה גב' ברוריה אליעז:

 

 היא לא רלוונטית.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 המועמדות לא רלוונטית.  מר יוסף ניסן:

 

 אני רוצה הבהרה יותר ברורה מאשר נכון להיום, ונכון למחר זה  עייאש: .גב' רונית ד

 ישתנה? 

 

 לא.  מר יוסף ניסן:

 

 אני גם מאוד אשמח לשמוע למה זה כזה בעיה, בכלל.   י:ד"ר עפר לו

 

  -לא יודעת, ליוסי נתתי מייל מאוד ארוך עייאש: .דגב' רונית 

 

 ;כן, מה זה מפורט. דרך אגב אני לא אהבתי את הנושא הזה של מר יוסף ניסן:

 . אאיך כל התהליך הזה נעשה במהירות ובהיחב   

 

  -ת, מאודמה זאת אומר עייאש: .גב' רונית ד
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  -אף אחד לא מחביא כלום מר יוסף ניסן:

 

  -למה צריך עייאש: .נית דגב' רו

 

 ואף אחד לא מהיר.  מר יוסף ניסן:

 

 למה אי אפשר לצאת למכרז בצורה מסודרת?  עייאש: .גב' רונית ד

 

  -אני אסביר לכם, כי מר יוסף ניסן:

 

 הבעיה היא התהליך או הבן אדם?   ד"ר עפר לוי:

 

  -המשרד לביטחון פנים יוסף ניסן:מר 

 

  -עמוד 3/4שלחתי לראש המועצה מייל של ר, אני עפ עייאש: .גב' רונית ד

 

 אבל הוא רוצה לדבר.  גב' ברוריה אליעז:

 

 מנומק, יוסי יקריא לו, זה ביני ובין יוסי. עייאש: .גב' רונית ד

 

 )מדברים יחד( 

 

  -למה זה לא... שם של בן אדם  ד"ר עפר לוי:

 

  -בטח, יש לזה השלכות. בסוף עייאש: .גב' רונית ד

 

 זה מה שאני מבקש להבין.   :עפר לויד"ר 

 

 בסוף זה כללי ובסוף זה גם אישי, זה מתחיל מעצם התהליך איך  עייאש: .גב' רונית ד

עושים את זה, למה מהר, למה ממלא מקום, למה לא מכרז קבוע 

 פית. וכן הלאה, ובסוף מגיעים למה הוא ספצי

 

 )מדברים יחד( 
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  -חסאני גם רוצה להתיי גב' עדנה זטלאוי:

 

 רונית, ביקשת שהנושא הזה ירד מהפרק.  מר יוסף ניסן:

 

 אתה צודק.  עייאש: .גב' רונית ד

 

 בואי נשים את זה מאחורינו.  מר יוסף ניסן:

 

 תודה רבה.  עייאש: .גב' רונית ד

 

ו את נציג הציבור בוועדת הבחינה, מינינו אנחנו רק עכשיו מינינ גב' עדנה זטלאוי:

 ד בזה. לא עומבפעם הקודמת והוא 

 

 מי זה?  גב' ברוריה אליעז:

 

  -נציג הציבור בוועדת הבחינה גב' עדנה זטלאוי:

 

 לא, לא, היא לא דיברה על זה.  מר יוסף ניסן:

 

 לא, למה אי אפשר לצאת במכרז, אני רוצה לענות לה.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 בבקשה.  עייאש: .' רונית דגב

 

ך לכנס ועדה שתדון במועמדויות, שתראיין רז צריכדי לצאת במכ גב' עדנה זטלאוי:

אותם ושתמצא את המועמדות, זאת ועדה שמוקמת על ידי משרד 

  -הפנים, היא לא תלויה בחברי המועצה, יש בה נציגות מאוד ענפה

 

כת דין, אני אומרת לך את לא איך את אמרת לי: את לא עור גב' ברוריה אליעז:

 משרד הפנים. 

 

ת המפתח בוועדה הזאת היא נציג הציבור המקומי, לא נקוד :גב' עדנה זטלאוי

מכנסים ועדה ללא נציג הציבור המקומי, מה שאין לנו אותו עד 
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הערב, לא יהיה לנו אותו בעוד שבועיים, אני מניחה. ולכן אי 

רד לביטחון פנים אפשר לצאת למכרז. מהצד השני, אותו מש

 ה קיבלשעשה את הפרויקט הזה, שעושה את הפרויקט הז

  -תקציבים

 

 לוחץ עלינו כן... מר יוסף ניסן:

 

  -ודוחף כן להיכנס לדבר הזה גב' עדנה זטלאוי:

 

 אז הוא לא יכול להחזיק את המקל בשני קצותיו.  עייאש: .גב' רונית ד

 

  -זאת הסיבה, לא גב' עדנה זטלאוי:

 

 מצד אחד לא...  עייאש: .נית דגב' רו

 

הייתה כוונה לקחת מישהו במילוי מקום סיבה שאבל זאת ה גב' עדנה זטלאוי:

 ולהעמיד אותו במכרז. 

 

 אז לא בחרתם נכון.  עייאש: .גב' רונית ד

 

לא, את לא עשית שיעורי בית לפני השאלות, זה יותר מדויק. כי  :מר נפתלי אדר

  -ה ללמודלפני השאלות האלה היית צריכ

 

 שהוא לא התחיל לעבוד.  מר יוסף ניסן:

 

  -א' הוא לא התחיל והוא לא התקבל-ש :אדר מר נפתלי

 

 סליחה, אתה היית בשיחה ביני ובין ראש המועצה?  עייאש: .גב' רונית ד

 

  -אני יודע על כל מה ש :מר נפתלי אדר

 

 ר לי: 'אני כבר דיברתי ראש המועצה דיבר איתי בטלפון יוסי ואמ עייאש: .גב' רונית ד

  -איתו', הוא בקולו לא אחר
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 נכון, אבל הוא לא התחיל לעבוד.  :ניסן מר יוסף

 

  -אבל אתה אמרת עייאש: .גב' רונית ד

 

 הוא היה מועמד.  מר יוסף ניסן:

 

 אמרת לי שהוא הבן אדם שעומד להיקלט.  עייאש: .גב' רונית ד

 

 מועמד.  :מר נפתלי אדר

 

 מועמד. מר יוסף ניסן:

 

 מותר לו...  :מר נפתלי אדר

 

 שהוא התחיל לעבוד. י לך לא אמרת מר יוסף ניסן:

 

 לא אמרתי לי שהתחיל לעבוד, אבל אמרת לי שהוא המועמד,  עייאש: .גב' רונית ד

  -ומפה

 

 אז אם הוא לא התחיל אז למה הוא בהיחבא ומה פה בחיפזון?  :מר נפתלי אדר

  -ייןלמה המילים האלה? זה לא לענ

 

  -בוודאי עייאש: .גב' רונית ד

 

 עניין. א ללא, זה ל :מר נפתלי אדר

 

 בוודאי, מה זאת אומרת?  עייאש: .גב' רונית ד

 

 אפילו לא נכתב הסכם.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 זאת אומרת יוסי אמר לי בטלפון שהוא חתם איתו על הסכם. אל  עייאש: .גב' רונית ד

 ם. תגידו לי מה היה בשיחה חברי
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 אני לא יודעת מה הוא אמר, לי אין הסכם.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 בסדר. עכשיו לעניינו של יוסי, מכיוון שזה ירד מפרק, לא עכשיו  עייאש: .גב' רונית ד

  -ולא בעתיד, נכון יוסי? לא, כי אמרת לי נכון להיום

 

 לפרוטוקול.  מר יוסף ניסן:

 

 יפה, הלאה.  עייאש: .גב' רונית ד

 

 מי בעד?  יוסף ניסן:מר 

 

צריך להתחייב לכן בעתיד לא בעתיד?  חבר'ה בכלל כעיקרון למה גב' ברוריה אליעז:

 יש ועדות מכרזים... 

 

  -זה לא קשור עייאש: .גב' רונית ד

 

 לא צריך להתחייב כן לא, מה זה?  גב' ברוריה אליעז:

 

  -אגב ירצה להתמודד אחר כך מר יוסף ניסן:

 

 ם ירצה להתמודד במכרז והוא יעמוד והוא יהיה... א  :גב' עדי זנד

 

 ל זה אני לא יכול כבר להתחייב. ע מר יוסף ניסן:

 

לא, זה או זה או זה, בכלל לא, כעיקרון. מי שיעמוד במכרז  גב' ברוריה אליעז:

 יעמוד. 

 

מי שיעמוד בתנאים על פי הייעוץ המשפטי, יוכל להיות זהו. תודה  מר יוסף ניסן:

 ם. רבה לכול

 

 הישיבה ננעלה
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__________ 
 יוסף ניסןמר 

 ראש המועצה

___________ 
 גב' עדנה זטלאוי
 מזכירת המועצה

 
 
 


