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  :משתתפים
ניסן חברים:  עצהראש המו -    מר יוסף 

 וסגנית ראש המועצה חברת מועצה -   גב' ברוריה אליעז
 חברת מועצה -   בלום יהודיתגב' 

 חברת מועצה -  גב' רונית דמרי עייאש
זנד    חברת מועצה -    גב' עדי 
 חבר מועצה -    עפר לוי ד"ר  
 חבר מועצה -   מר כפיר מימון  
נודלמן עו"ד    הש המועצוסגן רא חבר מועצה -   קובי 

 וסגן ראש המועצה חבר מועצה -   מר שלומי שטרית
 
 
 

 שכטר מאס קריספל -   רו"ח דורית כהן מוזמנים:
ניר   יוסי   צלם ישובי -    מר 
 לנושא אבטחהיועץ  -    מר קובי גטלר  
 תושבת, חברת ועדת בטחון -   גב' רונית טובי  
 יו"ר ועד מועדון הפטאנק -   מר זכריה קציר  

 
 
 
 

 תמשפטי צתיוע -   קרין כהןעו"ד   סגל:
 מבקר המועצה -   מר שמואל לביא   
 מזכירת המועצה  -   גב' עדנה זטלאוי  

 גזברית המועצה -   רו"ח ליליאן אדרי
 מהנדס המועצה -   אדר' סלאבן פנוביץ'  
 מנהל לשכת ראש המועצה  -   מר נפתלי אדר  

 וךמנהלת מחלקת חינ -   גב' בתיה הרפז
 קב"ט המועצה -    מלכה דני מר  
 מנהל שפ"ע -   מר עובדיה צבי  
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 על סדר היום:
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 .2/4/19מיום   3/19. אישור פרוטוקול ישיבה 1.1
 .2/4/19מיום  2019. אישור פרוטוקול ישיבה ב'/1.2

 
 . הענקת תעודה לצלם הישובי יוסי ניר2   

 
 .1-12/2018דיון בדו"ח רבעוני  .3   

 
 של עידן הנגב. 2018. דיון בדו"ח כספי לשנת  4   

 
 על סך 2019 – 2020. נטילת הלוואה למימון פרויקטים ביישוב לשנים 5   
 מלש"ח על פי הפירוט הבא: 2       

 
       

 סכום באש"ח שם הפרוייקט
 300 מפגעי מדרכות

 1000 ישובהתקנת מצלמות ברחבי הי
 300 2020שיפוצי קיץ 

 200 שפוץ גן יערה לבנית מרכז שפ"ח
 200 שיפוץ והצטיידות מעון נחליאלי

 2000 סה"כ
 
 

 מלש"ח. 1.2. מיחזור הלוואות על סך 6   
 

. אישור תוכנית חומש מפעל הפיס במסגרת אמות המידה לרשויות 7
 .2019- 2023ים מקומיות לשנ

 
 אישור תב"רים. 8   
 ₪ 50,000תכנון הגבהת צומת ורד פעמונית על סך  – 366. תב"ר 8.1       

 קרן לעבודות פיתוח.₪  15,000משרד התחבורה, ₪  35,000במימון:                                                   
 ₪ 50,000תכנון הגבהת צומת ורד לוטם על סך  – 367. תב"ר 8.2       

 קרן לעבודות פיתוח.₪  15,000משרד התחבורה, ₪  35,000במימון:                                                   
 ₪ 35,400מבצע סככות לתחבורה ציבורית על סך  – 368. תב"ר 8.3       

 במימון: משרד התחבורה.                                                  
 ₪ 500,000סך  על 2019צי קיץ שיפו – 369. תב"ר 8.4       
 במימון: קרן לעבודות פיתוח.              
 ₪ 150,000נק על סך אשיפוצי מגרשי פט – 370. תב"ר 8.5       

 במימון קרן לעבודות פיתוח.                                                   
 ₪.   1,500,000סך  ורסל עלושדרוג מגרש כד ץשיפו 359. ביטול תב"ר מספר 8.6       
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 אישור פרוטוקולים:  - 1לסעיף 
  2/4/19מיום  3/19פרוטוקול ישיבה  1.1
 2/4/19מיום  2019פרוטוקול ישיבה ב'/ 1.2
 

. אני פותח ברשותכם את ישיבת המועצה 4אני פותח את הישיבה מספר  :יוסף ניסןמר 
פרוטוקול  : אישורהפרק הם. והנושאים שעל 2019הרביעית במניין 

מיום  2019ואישור פרוטוקול ישיבה ב'/ 2.4.19מיום  3/19ישיבה 
 . אין הערות נכון? 2.4.19

 
 הייתה הערה של עדי זנד.  :גב' עדנה זטלאוי

 
ההערה מקובלת גם עליי, אני לא מבינה, היה פה דיון אחד והפרוטוקול   גב' רונית ד. עייאש:

 עיניי. כתב פרוטוקול אחר, ב   
 

 אני מציע שעדנה תענה.   מר יוסף ניסן:
 

 התנגדו.  2-נמנעו ו 2בעד  4היו  גב' עדנה זטלאוי:
 

מותר לי ברשותך מישהו בישיבת המועצה הצביע בעד, חבל שכפיר איננו   גב' רונית ד. עייאש:
  -כי הוא

 
 לא, לא, מצוינים, בפרוטוקול מצוינים השמות שבעד.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 כפיר הצביע נגד, את זה אני זוכר.   ניסן:ר יוסף מ
 

בפרוטוקול מצוינים, אני יכולה להוציא אם אתם רוצים, בפרוטוקול  גב' עדנה זטלאוי:
 . 4מצוינים 

 
 אתם הצבעתם בעד?   גב' רונית ד. עייאש:

 
 אני נעדרתי.  גב' ברוריה אליעז:

 
 עפר נודלמן ושלומי ויוסי בעד.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 ממש ככה, הסיכום היה אחר לגמרי, הסיכום לא נכתב.   עייאש: נית ד.גב' רו

 
  -לא, לא גב' עדנה זטלאוי:

 
 מה זה לא נכתב?   מר יוסף ניסן:

 
לא היה סיכום, דובר על זה שהוא יוזמן, מישהו הציע שהוא יוזמן  גב' עדנה זטלאוי:

 לישיבה. 
 

 אני הצעתי את זה.  מר נפתלי אדר:
 

 נכון, זה כתוב בפרוטוקול.  י:ה זטלאוגב' עדנ
 

 נכון.   מר יוסף ניסן:
 

הישיבה היום לא הייתה צריכה להתקיים, אבל הוחלט בכל זאת לקיים  גב' עדנה זטלאוי:
את הישיבה היום. אנחנו הודענו לכם בישיבה הקודמת שבחודש מאי 

 לא נקיים ישיבה. 
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 נכון.   מר יוסף ניסן:

 
  -ריםזאת דב בכל גב' עדנה זטלאוי:

 
  -יש כמה תב"רים חשובים  מר יוסף ניסן:

 
נחוצים על הפרק, מקיימים את הישיבה, והישיבה לא נועדה להיות  גב' עדנה זטלאוי:

ישיבה ארוכה. יש על סדר היום הזמנה של גורמים נוספים כמו משה 
סימיאן הם נדחו לשבוע הבא, כמו גם ניפאול מעידן הנגב כמו יובל 

לא היה זמן בפעם  .ים, אני רושמת אותםהם רשומיכה... הנהלת הבר
 הזאת, הם רשומים לפעם הבאה. תשאלי אותי בפעם הבאה אם הזמנו. 

 
 תודה, אני מתנגדת לפרוטוקול הישיבה.   גב' רונית ד. עייאש:

 
 טוב, אין בעיה.   מר יוסף ניסן:

 
 אין בעיה, זה הוקלט.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 )מדברים ביחד(

 
 טוב, הפרוטוקולים עברו, פה אחד למעט רונית.   יסן:יוסף נ מר
 

 כל הפרוטוקולים? שני הפרוטוקולים?  גב' עדנה זטלאוי:
 

 כן.   מר יוסף ניסן:
 

 לשני אני לא מתנגדת.   גב' רונית ד. עייאש:
 

 כן, כן.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 מה זה השני?  גב' ברוריה אליעז:
 

  ביקורת.ה דו"ח השני הי גב' עדנה זטלאוי:
 

 מה?  גב' ברוריה אליעז:
 

 דו"ח ביקורת.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 לא הייתי.  גב' ברוריה אליעז:
 

  -לא, לא היו ליקויים אז גם לא גב' עדנה זטלאוי:
 

 אף אחד לא מבין בזה, אז בגלל זה הכול עובר.    דובר:
 

 היה על זה דיון שלם.   גב' רונית ד. עייאש:
 

  -א הבא שעל סדר היוםושהנ  סן:מר יוסף ני
 

 ... כל הנושא של הביקורת.    דובר:
 

 צריך שתהיה ועדת ביקורת.  גב' עדנה זטלאוי:
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 אני שלחתי מייל לזה... של משרד הפנים.   גב' רונית ד. עייאש:
 
 

 3/19פרוטוקול ישיבה לאשר את ובהימנעות הח' דמרי עיאש : הוחלט ברוב קולות החלטה
 .2.4.19מיום 

 
 .2.4.19מיום  2019פרוטוקול ישיבה ב'/: הוחלט פה אחד לאשר את טההחל

 
 הענקת תעודה לצלם היישובי יוסי ניר.  - 2לסעיף 

 
הענקת תעודה לצלם היישוב יוסי ניר. כמה מילים, יוסי ניר  2סעיף  מר יוסף ניסן:

 איש באמת, הוא מאבני היסוד של היישוב. 
 

 י, תגיד גם. של יוס רצינייםמהתומכים ה מר שלומי שטרית:
 
 

 )מדברים יחד( 
 

יוסי מקבל כתב הסמכה וכך כתוב: "בתוקף סמכותי כראש המועצה  מר יוסף ניסן:
להיות  006776066בלהבים הנני מסמיך את מר יוסי ניר תעודת זהות 

 הצלם בכל אירוע, ישיבה, מסיבה בלהבים.
 

  )מחיאות כפיים(
 

 בהתנדבות?  ?בתשלום ה הסמכהשאלה, זיש לי   גב' רונית ד. עייאש:
 

 ברור בתשלום.    מר יוסף ניסן:
 

 לא פחות מזה. ₪,  10,000רק  מר נפתלי אדר:
 

 בצחוק, בצחוק.   :מר יוסף ניסן
 

אז יש לי שאלה נוספת, יש לנו כנס מתנדבים כל שנה, באמת תודה רבה   גב' רונית ד. עייאש:
, ולא היישוב דבים שליוסי, למה לא עושים את זה בכנס המתנ

 ספציפית איך אומרים... 
 

 אפשר גם וגם.  גב' ברוריה אליעז:
 

 אפשר גם וגם.   מר יוסף ניסן:
 

לא, לא אפשר גם וגם כי אז האחר שזה לא מקבל את אותו, יש כנס   גב' רונית ד. עייאש:
 -מתנדבים פעם בשנה, כל מתנדבי היישוב, גם יוסי

 
 לשמה.  כן, אני בא  מר יוסי ניר:

 
לא, אבל יש הבדל, יש הבדל בין מתנדבים קודמים לבין מתנדבים  מר יוסף ניסן:

 חדשים, הוא מתנדב חדש. 
 

לא, אין דבר כזה יוסי, לצערי יש מתנדבים וכל שנה מעגל המתנדבים,   גב' רונית ד. עייאש:
 הם... בכנס מתנדבים... 

 
 . 1לא, אבל צלם יש לנו   מר יוסף ניסן:
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 לא, גם שם יש מתנדבים כל אחד ואחד שלו.   עייאש:נית ד. גב' רו

 
  -נמצא את הדרך להודות לכולם, מבטיח לך  מר יוסף ניסן:

 
  -זה בטוח  גב' רונית ד. עייאש:

 
 תעודה ממני לכולם.   מר יוסף ניסן:

 
עושים את זה שנים, עושים את זה שנים, אתה לא צריך לחדש משהו   גב' רונית ד. עייאש:

 נים. עושים שש
 

 מה תעודות אישיות של ראש מועצה?   מר יוסף ניסן:
 

 בטח, כן. נותנים לכל אחד תעודה על ההתנדבות שלו בכנס המתנדבים.   גב' רונית ד. עייאש:
 

 אז התחלנו, אז היום התחלנו.  מר נפתלי אדר:
 

 לא, התחלנו אישית זה קצת אחרת.   גב' רונית ד. עייאש:
 

 ורת זה בסדר. את המסנמשיך   מר יוסף ניסן:
 

 בואו נלך למצלמות ישר.    דובר:
 

 . 1-12/2018דיון בדו"ח רבעוני  - 3לסעיף 

 
, רבעון אחרון, למישהו יש הערות 12/18לא רגע, דיון בדו"ח רבעוני של  מר יוסף ניסן:

 או משהו לגבי הדו"ח? 
 

ה חריגה זה שתהיהבסיס הנבנה ונעשה על  2019בהחלט. בתקציב   גב' רונית ד. עייאש:
כי השאירו גירעון עצום ורב מהמועצה הקודמת, ככה  2018-ענקית ב
ורית ד. וראה זה פלא 2019ת של תקציב וישיבות הקודמהנפתחו 

שעשתה את הדו"ח הכספי הנוכחי של המועצה יחד עם הגזברית, 
מציגה לנו מאוזן, אפילו ביתרה. זאת אומרת האם הצעקה הגדולה 

בדיוק היה הדיון הראשון, היה רק  ציה שזהלת הקדנשקמה בתחי
בשביל להשחיר, להרעיד, לא להציג את האמת בפני היושבים 
הראשונים שזאת הייתה בין הישיבות הראשונות, צר לי שכך נעשה, כי 

נסגרה באיזון תקציבי מרשים, עם כל  2018אנחנו רואים בפירוש ש
חו לנו רסם שלקהמפו₪  1,700,000-ה ...ההקלות שנעשו על ידי משרד

לקראת סוף התקופה, ועדיין יש לנו עבודה מאוד מרשימה לסגור את 
התקציב ולא כצעקתה. אז צר לי שכך נעשה, המטרה של ישיבות 

קים מראש המועצה, וצר לי שכך יהמועצה זה לקבל דיווחי אמת מדוי
התחלנו את הישיבה הראשונה בעניין התקציב, כי אנחנו רואים שבסוף 

 אחרים, או המספרים הציגו דברים אחרים. דברים  סף הציגהכ
 

 אני מציע שליליאן תגיב ותציג.   מר יוסף ניסן:
 

 מה השאלה?  קודם כל אני רוצה לשאול גב' ליליאן אדרי:
 

  -לא, זה לא שאלה זה להגיד  גב' רונית ד. עייאש:
 

 התייחסות, התייחסות.   מר יוסף ניסן:
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"ח הכספי זאת ההתייחסות שלי, לא הייתה פה שום ות לדוהתייחס  גב' רונית ד. עייאש:

 שאלה. 
 

אנחנו נתבשרנו שכנראה אותו תקציב אנחנו לא  2018החל מיוני יולי  גב' ליליאן אדרי:
. זה הלך נקבל. ומאותה תקופה המועצה החלה לצמצם את צעדיה

מיני,  נעשו פעולות של כל 2018בהדרגה, נעשו המון המון פעולות, מיוני 
סכמים, כל הוצאה שלא הייתה צריכה לצאת לא יצאה, קוצצו נפתחו ה

כל מיני הוצאות ואני רוצה להגיד לכם שהיו גם הוצאות שחשבנו 
אגב גם בשנת  אין ברירה שנוציא ולא הוצאנו, קיצצנו את הפעילות גם.

, כשאנחנו רואים חודש חודשיים התקציב לא בהתאם לביצוע 2019
שבמקרה הזה של אותו קיצוץ גדול קו. כך יישרים בפועל, אנחנו מ

עשינו המון ₪  1,700,000שהתבשרנו שאנחנו לא מקבלים את אותם 
העברנו אותו באופן,  2017של עודף ₪  360,000מהלכים, כמו לקחנו 

  -ואת היית שותפה
 

 ברור, ברור.   גב' רונית ד. עייאש:
 

. כל 2018-דף והעברנו לאותו עוהזה את למעבר הזה, לקחנו את הכסף  גב' ליליאן אדרי:
מיני פעולות שנעשו, סתם דוגמא היו הוצאות שתוקצבו כל מיני 

  -עלויות
 

 לא הבנתי את הנקודה הזאת, מה עבר לאיפה? לא הבנתי.  גב' ברוריה אליעז:
 

ברגע שהמועצה ראתה, יותר נכון אני וראש המועצה גם הקודם וגם  גב' ליליאן אדרי:
איזון התקציב, אף מנהל מחלקה לא רואה בעיה ב ינו שישהנוכחי, רא

את זה כמו שאני וראש המועצה רואים את זה. אני מציגה את זה, 
מביאה את הפתרונות הזמניים והרגעיים של אותה תקופה, זה החל 

נו בסוף שנה, תעולאט לאט איזנו. הרבה דברים גם הופ 2018מיוני 
ו הוצאות שלא קבל, הישבנו שנכל מיני הכנסות שלא חקבלנו ראינו ש

  -הוצאנו, והדוגמאות הם ממש
 

  -התשובה ברורה ליליאן, התשובה ברורה. אבל התשובה שלך  גב' רונית ד. עייאש:
 

 לא, היא לא ברורה לי.  גב' ברוריה אליעז:
 

 הא לך, כן בבקשה.   גב' רונית ד. עייאש:
 

 ים. חודש 3-ירעון בלא ברור לי איך פתאום נסגר הג גב' ברוריה אליעז:
 

 איזה גירעון את מכירה?  גב' ליליאן אדרי:
 

 את אומרת.  גב' ברוריה אליעז:
 

  -לא, אני אמרתי גב' ליליאן אדרי:
 

  -את אומרת, אני חוזרת גב' ברוריה אליעז:
 

הגירעון התברר החל מיוני יולי כשהודיעו לנו, משרד הפנים הודיע  גב' ליליאן אדרי:
 הכסף. לנו את שהוא לא ייתן 

 
תוקצב סכום מסוים שאמור היה להתקבל, בחודש יוני יולי הבינו פה  רו"ח דורית כהן:

שהכסף הזה לא יתקבל. ברגע שהוא לא התקבל והוא חלק מהתקציב, 
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צריכים להתחיל לעשות קיצוצים, כי אין מה לעשות תקציב צריך 
  -כנסלהתאזן. החל מיוני התחילו להדק את החגורה, גם כשיוסי נ

 
 גם.  גב' ליליאן אדרי:

 
התחיל ממש פתח חוזים, קרא לספקים, והתחיל לקצץ אז נעשו  רו"ח דורית כהן:

 פעולות. 
 

אז זאת אומרת שהיה עדיין גירעון. עדיין היה גירעון והוא המשיך  גב' ברוריה אליעז:
 לטפל בו. 

 
 )מדברים יחד( 

 
 -ירק למען הסדר הטוב ביול  גב' רונית ד. עייאש:

 
 ... אומרת שני דברים הפוכים פה.  וריה אליעז:בר גב'
 

 היה ראש מועצה אחר.  4.12-שנייה רגע, ביולי עדיין היה עד ה  גב' רונית ד. עייאש:
 

 בסדר, בספטמבר מה הוצג?  רו"ח דורית כהן:
 

 מה זה מה הוצג?   גב' רונית ד. עייאש:
 

 גירעון? עודף? מה?  וא כלל?ר, מה ההוצג לכם דו"ח רבעוני בספטמב רו"ח דורית כהן:
 

 לא היה.   גב' רונית ד. עייאש:
 

 )מדברים יחד( 
 

 דו"ח ספטמבר מה הוצג? גירעוני, אז מה מישהו מספר לנו...  רו"ח דורית כהן:
 

 אבל לא הוצג לנו כי היו בחירות דורית.   גב' רונית ד. עייאש:
 

 אבל לא משנה...  רו"ח דורית כהן:
 

 למה צועקים? אני לא מבינה.  אדרי: גב' ליליאן
 

  -לא, זה שזה גב' ברוריה אליעז:
 

 ... אז למה צועקים? תירגעו.  גב' ליליאן אדרי:
 

לא, לא, אני שמחה מאוד, אני רוצה אבל שנהיה הגונים בכל אמירה.  גב' ברוריה אליעז:
אם לא הוצג דו"ח והיה בו גירעון כמו שנאמר, זה לא אומר שלא היה 

לאור ההתעקשות שלי להבין דברים יו מבינה אני עכשון. אז גירע
 שנאמרים, שכן היה גירעון בספטמבר. 

 
 נכון.   מר יוסף ניסן:

 
 אוקיי, אז בואו נתקדם מפה, אז כן היה גירעון, איך לא היה?  גב' ברוריה אליעז:

 
 מישהו אמר שלא?  גב' ליליאן אדרי:

 
  -נכון הדבר שהיה גירעון טען שלאשכאן נ כן, אני הבנתי שמה גב' ברוריה אליעז:
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 מי אמר את זה שלא היה גירעון.  גב' ליליאן אדרי:

 
 רונית.  גב' ברוריה אליעז:

 
 אני לא אמרתי שלא היה גירעון.   גב' רונית ד. עייאש:

 
 בבקשה להשמיע את הפרוטוקול.  גב' ברוריה אליעז:

 
 בבקשה.   גב' רונית ד. עייאש:

 
 קשה להשמיע את הפרוטוקול. בב ליעז:גב' ברוריה א

 
  -אני חושב שאנחנו מבזבזים זמן מר שלומי שטרית:

 
 סליחה, סליחה, סליחה, שלומי אל תפריע לי.  גב' ברוריה אליעז:

 
 טוב.  מר שלומי שטרית:

 
אל תפריע לי. אני עדיין נדמה לי שאני שומעת טוב, למרות שהרגשתי  גב' ברוריה אליעז:

עת טוב. הפתיחה הייתה כזאת אם אני יין שומאני עד לא טוב היום,
  -זוכרת נכון

 
 אבל זה לא בתקופה של יוסי.   גב' רונית ד. עייאש:

 
  -רגע, תני לי גב' ברוריה אליעז:

 
  -לא רגע, שאת טוענת  גב' רונית ד. עייאש:

 
  -תני לי לסיים גב' ברוריה אליעז:

 
 ולתת לנו... בע שעה לנאום ראבל את לא יכולה   גב' רונית ד. עייאש:

 
 לא, את יכולה להגיד דברים שאת רוצה?  גב' ברוריה אליעז:

 
 מה זה?   גב' רונית ד. עייאש:

 
 לא ככה.  גב' ברוריה אליעז:

 
  -אבל את לוקחת  גב' רונית ד. עייאש:

 
 לא כך הדבר, אני אנאם עד שהעניין יובהר, עם כל החיבה.  גב' ברוריה אליעז:

 
גם כל החיבה בחזרה, זה לא קשור לחיבה. יוסי, הנאום באמת, כל   עייאש:נית ד. גב' רו

  -אחד עכשיו מותר לו להגיד
 

 דקות לדבר, זה בסדר.  5לכל אחד יש   מר יוסף ניסן:
 

  -אבל זה  גב' רונית ד. עייאש:
 

  -ודאי מותר לי גב' ברוריה אליעז:
 

 בר. דקות לד 10דקות, אפשר גם  5  מר יוסף ניסן:
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ב' לאור הבירור -אם אני לא מבינה א' אני רוצה בירור של העניין. ו ' ברוריה אליעז:בג

הבנתי שאני מבינה. ואני מבינה שלא נכון הדבר שלא היה מצב גירעוני 
לפחות עד דו"ח ספטמבר. מה קרה פתאום שצריך להגיד מספטמבר 

מה קרה כאשר הבחירות היו בנובמבר, זה בדיוק חודש אחד, בדיוק, 
  -שפתאום

 
  -לא, ונכנסת לתפקיד בתחילת דצמבר זה חודשיים  גב' רונית ד. עייאש:

 
פתאום נעלם הגירעון ופתאום חצי שנה אחרי שאנחנו כבר מתפקדים,  גב' ברוריה אליעז:

 נזכרים שלא היה לפני חצי שנה גירעון. אני לא מבינה את הריח הזה. 
 

ריה מה העניין? הדו"חות נגשים עכשיו, יו, ברושים עכשהדו"חות מוג  גב' רונית ד. עייאש:
 מה יש להבין, זה לא משנה כמה זמן אחרי זה, זה מוגש עכשיו. 

 
 למה זה מוגש עכשיו?  גב' ברוריה אליעז:

 
 מה לעשות ככה נסגר דו"חות כספיים.   גב' רונית ד. עייאש:

 
 למה?  גב' ברוריה אליעז:

 
  ככה זה.  גב' רונית ד. עייאש:

 
 יחד( רים )מדב

 
אוקיי, אני רוצה לפנות לגזברית ולהבין, עכשיו אני מבינה שאם יש  גב' ברוריה אליעז:

 איחור של דברים אז דברים, קורה בדרך משהו אני לא יודעת מה. 
 

 לא, לא קורה.   גב' רונית ד. עייאש:
 

 אני לא יודעת מה קורה.  גב' ברוריה אליעז:
 

  א קורה.רוריה לב  גב' רונית ד. עייאש:
 

בסדר תני לי, אני רוצה לשאול על סמך מה נאמר לנו בישיבה הראשונה  גב' ברוריה אליעז:
 על פי המלצתך, כי עשינו את זה איתך שיש גירעון. 

 
 1,700,000אם את מדברת על הישיבה הראשונה, היה גירעון, לא היה  גב' ליליאן אדרי:

מצם אפשר לצאחד אי כי אנחנו לאט לאט צמצמנו. בחודש ₪, 
1,700,000  .₪ 

 
 אז היה גירעון.  גב' ברוריה אליעז:

 
 היה גירעון. גב' ליליאן אדרי:

 
 אז התשובה היה גירעון.  גב' ברוריה אליעז:

 
 היה גירעון לא בתקופתו של ראש המועצה הנוכחי.   גב' רונית ד. עייאש:

 
 את טועה במה שאת אומרת.   מר יוסף ניסן:

 
  -זה העניין, כי אין דו"חות כספיים  אש:ד. עיי גב' רונית
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 את טועה.   מר יוסף ניסן:
 

 אחרי דצמבר.   גב' רונית ד. עייאש:
 

  -. רגע, רגעביודעיןאת טועה ואת מטעה   מר יוסף ניסן:
 

 למה את אומרת הפוך.  גב' ברוריה אליעז:
 

 כי אין דו"ח כספי לנובמבר.   גב' רונית ד. עייאש:
 

 את אומרת הפוך ממנה.  עז:ריה אליגב' ברו
 

 מה ששואלים אני אענה.  גב' ליליאן אדרי:
 

 ענית לי, ענית לי תודה.  גב' ברוריה אליעז:
 

 סליחה אני רוצה להתייחס בסדר?   מר יוסף ניסן:
 

 זה לא העניין בכלל.  מר שלומי שטרית:
 

 זה מאוד לעניין.  גב' ברוריה אליעז:
 

 רוריה. ואי ב מר שלומי שטרית:
 

דקות לעניין. קודם כל מי שמדבר על דיווחי אמת, ראוי  3יש לי  מר יוסף ניסן:
 שיכתוב דיווחי אמת בפוסטים שהוא מוציא לציבור. 

 
 בוודאי, מה לא היה...   גב' רונית ד. עייאש:

 
כי מי שכותב שמועצת להבים היא מועצה איתנה כלומר מאוזנת ללא  מר יוסף ניסן:

לא יכולה לסיים בגירעון, היא יכולה ר שהיא לא אומ גירעונות, זה
 לסיים בגירעון של עד אחוז בשנה. 

 
אני לא אמרתי שהיא לא יכולה לסיים בגירעון, אני אמרתי שהיא   גב' רונית ד. עייאש:

  -0מועצה איתנה ששומרת על 
 

  -מועצה איתנה יכולה לסיים, רגע, ברוריה, ברוריה  מר יוסף ניסן:
 

 אני יודעת מה זה מועצה איתנה.   ייאש:ית ד. עגב' רונ
 

 אז תכתבי אמת, תכתבי מועצה איתנה.   מר יוסף ניסן:
 

 הכול אמת.   גב' רונית ד. עייאש:
 

  -יכולה לסיים בגירעון  מר יוסף ניסן:
 

 לא חייב לכתוב הכול, אני כותבת מה שאני רוצה, לא...   גב' רונית ד. עייאש:
 

 ר. ור, ברובר  מר יוסף ניסן:
 

  -אבל העובדות  גב' רונית ד. עייאש:
 

 תכתבי אבל אמת.   מר יוסף ניסן:
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  -אבל העובדות כולן נכונות, שום דבר שכתוב שם לא  גב' רונית ד. עייאש:

 
לא, את כותבת מועצה איתנה מועצה מאוזנת שלא יכולה לצבור  מר יוסף ניסן:

 גירעונות, זה מה שמובן מפה. 
 

אתה מבין את זה ככה, אני מבינה את זה אחרת, והתחום שלי זה   ש:ד. עייאגב' רונית 
 הכספים. תחום

 
. עכשיו אני אסביר לכם מה קרה, אני אסביר לכם מה קרה, %100 מר יוסף ניסן:

משרד האוצר היה אמור להעביר לנו תמריצים על היתרי בנייה. בגלל 
מגיע  יהה המוגןהדיור  שאנחנו עמדנו בשנה אחת בהיתרי הבנייה של

בהערכה ₪  1,700,000אנחנו הכנסנו ₪, מיליון  3לנו סדר גודל של 
שמרנית שנקבל, בסופו של דבר שינו את הקריטריונים. זה מענק חד 
פעמי. ברגע שנותנים מענק חד פעמי אי אפשר לשים את זה בתקציב 
שוטף של מועצה, וזה מה שעשו למעשה, שמו את זה בתקציב שוטף של 

זה אומר שבשנה שלאחר מכן הכסף הזה הרי לא אומר?  . מה זהמועצה
יגיע, בוודאות שלא יגיע, ולכן צריך לצמצם את התקציב. אם אני 
הייתי ראש מועצה, ואגב גם משרד הפנים אמר לנו את זה בישיבה, 
שלהכניס מענק חד פעמי לתקציב זה היה דבר לא נכון, מכיוון שאתה 

 פעמי.  קציב חדלא בונה הוצאות קבועות על ת
 

  -לא יהיה לך הכנסות חד פעמיות? כל שנה יש לך 2019-ב  גב' רונית ד. עייאש:
 

 אני לא הפרעתי לך אבל, את מפריעה לי.   מר יוסף ניסן:
 

 נכון, צודק.   גב' רונית ד. עייאש:
 

תצטרך להיות שנה  2019וזה מה שקרה, זאת אומרת אין ספק ששנת  מר יוסף ניסן:
מה כותבת רונית, שהיא הייתה זאת שהייתה  מוך, אזיותר נ עם תקציב

בסיעה שהכניסו את התקציב החד פעמי הזה, היא כותבת שהתקציב 
עולה וזאת הפעם הראשונה מזה שנים שתקציב המועצה יורד. זאת 
אומרת הם הביאו לי את הברוך הזה, עכשיו אני חי עם הברוך הזה, 

לי, זה יפה, ה יצרה סיעה שלוהיא עכשיו תוקפת אותי על ברוך שה
הבנתי. עכשיו עוד דבר, אני אומר את זה גם לפרוטוקול, אך ורק 
הפעולות שאני ביצעתי ברגע שנכנסתי למועצה גרמו לזה שלא סיימנו 

 בגירעון נקודה. 
 

  -4.12.18-אתה נכנסת ב  גב' רונית ד. עייאש:
 

 נכון.   מר יוסף ניסן:
 

 נקודה לפרוטוקול. ₪  1,700,000מקצצים עות לא שבו 3-ב  גב' רונית ד. עייאש:
 

למה את מכניסה מילים שלא ₪?  1,700,000מי קבע? אני אמרתי  מר יוסף ניסן:
 אמרתי? 

 
 אני לא אמרתי, אני אומרת לפרוטוקול מה שאני רוצה להגיד.   גב' רונית ד. עייאש:

 
 הא אין בעיה.   מר יוסף ניסן:

 
 זהו.  4.12.18-ב ה נכנסתוקול אתלפרוט  גב' רונית ד. עייאש:
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אם לא הייתי מבצע את הפעולות שביצעתי היינו  4.12.18-אני נכנסתי ב מר יוסף ניסן:
מסיימים בגירעון נקודה. עם האמת הזאתי גם את לא תצליחי לעקם 

 אותה. 
 

  -יוסי, אני מציע שתעבור נושא מר שלומי שטרית:
 

 אמת לציבור. , זאת הלציבור אז זה בעניין של האמת  מר יוסף ניסן:
 

 אמת לציבור, כל הזמן. רק אמת לציבור.   גב' רונית ד. עייאש:
 

אני לא יודעת איך תוך חודש יש גירעון ואין גירעון, עדיין אני לא  גב' ברוריה אליעז:
 הבנתי. 

 
 200,000או ₪  100,000או ₪  50,000לא, זה יכול להיות גם גירעון של  מר יוסף ניסן:

 זה לא משנה. ₪,  500,000או ₪ 
 

בסדר, אני עוד לא יודעת איך בספטמבר יש גירעון ובאוקטובר אין.  גב' ברוריה אליעז:
 נתקדם, נתקדם. אני את שלי אמרתי. 

 
 גירעון יכול להיות גם שקל.  גב' ליליאן אדרי:

 
 בדיוק.   גב' רונית ד. עייאש:

 
 ומרת? ת סתם אז למה אבסדר, היה שקל גירעון? א גב' ברוריה אליעז:

 
 כשאנחנו מדברים על עודף גירעון, את יכולה להבין... גב' ליליאן אדרי:

 
 )מדברים יחד( 

 
 אני סומכת עליך, אני סומכת עליך לגמרי.  גב' ברוריה אליעז:

 
 )מדברים יחד( 

 
 ₪?  1,700,000מי אמר ₪,  1,700,000  מר יוסף ניסן:

 
 ₪.  01,700,00  גב' רונית ד. עייאש:

 
 היי וי, וי.   מר יוסף ניסן:

 
  -₪ 1,700,000אבל לא כתבתי   גב' רונית ד. עייאש:

 
  -את יודעת מה  מר יוסף ניסן:

 
 כתבתי. ₪ מיליון  2-יותר מ  גב' רונית ד. עייאש:

 
 . 1,700,000-את לא אומרת אמת לעצמך במה שאמרת עכשיו על ה  מר יוסף ניסן:

 
  -וסיי  גב' רונית ד. עייאש:

 
 את האמת לעצמך את לא אומרת.   מר יוסף ניסן:

 
 יוסי, נושא הבא בבקשה.  מר שלומי שטרית:
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 כל האמת ורק האמת.   גב' רונית ד. עייאש:
 

 ברור.   מר יוסף ניסן:
 

 אני לא... שיגידו דברים שהם לא הגונים.  גב' ברוריה אליעז:
 

 הלאה, יוסי נושא הבא בבקשה.  מר שלומי שטרית:
 

 ברור.   סן:סף נימר יו
 

 תמשיך.  מר שלומי שטרית:
 

 אוקיי, אז דנו בדו"ח הרבעוני, בסדר? סיימנו.   מר יוסף ניסן:
 

 דנו בדו"ח הרבעוני?    :???
 

 כן.   מר יוסף ניסן:
 

 לא שמעו אותי?  גב' ברוריה אליעז:
 

 בטח, בטח, בוודאי.   מר יוסף ניסן:
 

 כול מחדש. רי על הריה תחזלא שמעו, ברו מר שלומי שטרית:
 

 בסדר, בסוף בסוף.  גב' ברוריה אליעז:
 

 של עידן הנגב.  2018דיון בדו"ח כספי לשנת  - 4לסעיף 
 
 

 הדו"ח של עידן הנגב  גב' עדנה זטלאוי:
 

 דו"ח עידן הנגב כן.   מר יוסף ניסן:
 

שהזמנת עידן הנגב, סליחה את אמרת שאת דוחה את זה לפעם הבאה  רו"ח דורית כהן:
 את... 

 
 ממש לא, ממש לא.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 את אמרת את זה בתחילת הישיבה.  רו"ח דורית כהן:

 
 נדחה, אני לא אמרתי שהדו"ח נדחה.  פאולאני אמרתי ש גב' עדנה זטלאוי:

 
 נדחה, אבל זה...  פאולהא  רו"ח דורית כהן:

 
 אמת, אמת.   מר יוסף ניסן:

 
  -את הדברים, לספר א להציגריך לבוצ פאול גב' עדנה זטלאוי:

 
 -אין בעיה  מר יוסף ניסן:

 
 )מדברים יחד( 
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 הדו"ח על השולחן, מה הבעיה?  גב' עדנה זטלאוי:
 

 אין בעיה לדון בדו"ח של עידן הנגב, אין שום בעיה.   מר יוסף ניסן:
 

 יש לי כמה שאלות, שלומי.   גב' רונית ד. עייאש:
 

 כן.  מר שלומי שטרית:
 
אחד, האם באיזה שהיא דרך השתנה יחס הבעלות האחוזים בעידן   יאש:ת ד. עיב' רוניג

  -הנגב, משהו ש
 

 לא.   מר יוסף ניסן:
 

 למרות השמועות לא.  מר נפתלי אדר:
 

 למרות השמועות לא.   מר יוסף ניסן:
 

 שלנו.  17 גב' עדנה זטלאוי:
 

  -הלי שאל ולה. יששלנו, מע 17%זה אחד. מעולה   גב' רונית ד. עייאש:
 

 אז אמרנו למרות השמועות לא.  מר נפתלי אדר:
 

  -, זה שאלה בגלל זה לא עשינוfair enough  גב' רונית ד. עייאש:
 

 . 17%אני לא מבין למה רק  מר שלומי שטרית:
 

 זה כבר משהו, עזוב.   גב' רונית ד. עייאש:
 

 זה דיון בנפרד.  מר שלומי שטרית:
 

 דיון אחר.  הז  יאש:גב' רונית ד. עי
 

 ולצאת למלחמה על הנושאים האלה, לא לקבל את זה.  מר שלומי שטרית:
 

  -דורית שאלות  גב' רונית ד. עייאש:
 

  -לא יתכן מר שלומי שטרית:
 

 אנחנו אנשי שלום.  מר נפתלי אדר:
 

ון מילי 40ושלנו ₪ מיליון  140לא יתכן שהתקציב של בני שמעון יהיה  מר שלומי שטרית:
₪-  

 
  -שנייה, שנייה, שנייה  מר יוסף ניסן:

 
 ואנחנו  33%על אותם תושבים אותה כמות תושבים, ושהם יקבלו  מר שלומי שטרית:

, ואתה יו"ר ואנחנו מקבלים את זה כמובן מאליו, ככה לא 17%
 נתפתח... 

 
 לא?  %35 גב' ליליאן אדרי:

 
חילו קצת בקש שתתואני מ לא נתפתח. מלחמה בית משפט ללכת מר שלומי שטרית:
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 להפשיל שרוולים, לא ייתכן...
 

 שלומי, ההכנסות שלהם זה מדברים אחרים...  עו"ד קובי נודלמן:
 

 )מדברים יחד(
 

רגע חברים, רגע שנייה, בואו נכבד את האנשים שבאו, יש פה אנשים  מר יוסף ניסן:
  -שבאו במיוחד למצלמות והם צריכים ללכת

 
  -נייןר לענחזו  :גב' רונית ד. עייאש

 
 נחזור לעידן הנגב נעלה את הנושא של המצלמות, בסדר?   מר יוסף ניסן:

 
 מדברים על עידן הנגב או לא?   :מר כפיר מימון

 
  -לא, אנחנו דוחים את זה  מר יוסף ניסן:

 
 נחזור לזה אחר כך .   גב' רונית ד. עייאש:

 
 ן ש"חמליו 2 ם על סךלמימון פרוייקטי הלוואה נטילתאישור  - 5לסעיף 

 
 

אנחנו נעבור לנושא של מימון ההלוואה, הוצאנו הצעות מחיר ליועצים  מר יוסף ניסן:
לבנות תכנית אב יישובית בכל הנושא של מצלמות. אגב היה איתנו גם 
בקדנציה הקודמת יועץ מצלמות שכבר התחיל את העבודה פה 

  -כרגעבלהבים, והוא גם נבחר עם הצעת מחיר שהוא הגיש, ו
 

 מי נבחר?  מר שלומי שטרית:
 

 מה זה נבחר?   גב' רונית ד. עייאש:
 

 יועץ המצלמות.   מר יוסף ניסן:
 

 הוא כבר נבחר?  מר שלומי שטרית:
 

  -כן, היה  מר יוסף ניסן:
 

 היה מכרז והוא נבחר?  מר שלומי שטרית:
 

 מכרז ליועץ כן.   מר יוסף ניסן:
 

  מצלמות.ליועץ, לא ל מר שלומי שטרית:
 

 ליועץ.   מר יוסף ניסן:
 

 יועץ תכנון.   מר קובי גטלר:
 

לתכנון. ועלה פה בישיבה האחרונה כל הנושא של המצלמות, למה,  מר יוסף ניסן:
איך, כמה, וכל מיני שאלות טכניות, ולכן אנחנו רוצים להזמין אותך, 

ומדן ולכן אנחנו ניגע בסוגיה הזאתי כרגע. היועץ הכין תכנית כוללת א
לטובת הצבת מצלמות ביישוב כדי לנעול את כל ₪ יליון לל של מכו

היישוב ולתת את הפתרון האולטימטיבי, והוא כאן איתנו. חברי 
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המועצה רוצים לשאול אותך שאלות, ולכן הזמנו אותך. תציג מי אתה 
 מה אתה בכמה מילים. 

 
סק קרא, עון מה שנשמי קובי גטלר אני יועץ טכנולוגי יועץ ביטחו מר קובי גטלר:

-2010שנים. מלווה פה את להבים משנת  33שנים,  32בתחום הזה כבר 
, עשינו פה פרויקט ראשון פרויקט שני את השערים. מלווה קרוב 2011

רשויות בישראל בתחום הזה מיישובים יותר קטנים מלהבים ועד  60-ל
 ם כבדי מזרח ירושלים וחולון, פרויקטים של עשרות מיליוני שקלים,

זרח ירושלים כמובן עם כל הבעייתיות שיש שמה שצריך ים, מגדול
לעשות. התחום שלי זה באמת לבוא ולקחת ולהעלות את רף הביטחון 
גם בפן הפלילי וגם בפן הפח"עי שהיום לצערנו אין הבדל, כי כל אירוע 
פלילי בסופו של דבר יכול להתגלגל לאירוע פח"עי. אז זהו, אני פה 

 לרשותכם. 
 

אתה יכול להסביר מה הסטטוס הקיים שלנו היום, ומה אתה רוצה  :נודלמן "ד קוביעו
 לשנות, מה אתה הולך לעשות? 

 
מה שאני הולך לעשות קודם כל זה הכול בשיתוף עם דני כמובן, אנחנו  מר קובי גטלר:

  -צריכים לבנות תכנית
 

  -גם דני וגם מר שלומי שטרית:
 

 מות פה בוודאי... תודה רבה שבאתם. וות מצלאם יש צועדת ביטחון.   מר יוסף ניסן:
 

כשאני אומר דני אני מתכוון לכל הארסנל שיש לו כשותפים שלו. צריך  מר קובי גטלר:
פה לבנות תכנית אב שהיא תכנית למעשה שבונה מערך אבטחה, שחלק 

, ןממנו זה באמת הנגיעה אליי שזה התחום הטכנולוגי המערכות עצמ
מכשולים מצד אחד, מצד שני זה  יזי שזהתחום הפהחלק השני זה ה

אנשים. איך מנהלים את האירוע, מהו כוח תגובה, מי נמצא בכוח 
תגובה, מה זה סיור, כמה צריך, מי צריך ולמה, הכול זה צריך לבנות 

במה שהוא  100%-תכנית. ההצעה שלי היא כמובן כוללת תמיכה לדני ב
 להבים. ואלית לצריך, על מנת לבנות תכנית אינדיוויד

 
דווקא, ₪ אז אם אין לך תכנית כרגע ממה שאני מבין, אז למה מיליון  עו"ד קובי נודלמן:

 ₪? מיליון  2אולי 
 

 זה נכון. ₪, מיליון  5כן, אולי גם   מר קובי גטלר:
 

 לא יודע אני שואל.  עו"ד קובי נודלמן:
 

 ה. רופורצישהיא פ אז אני אומר, אנחנו צריכים להיכנס לאיזה  מר קובי גטלר:
 

 מצלמה על כל עמוד.   גב' רונית ד. עייאש:
 

לא. תראי, ישבתי עם דני ועשינו איזה שהוא אומדן ראשוני, זה אפילו  מר קובי גטלר:
לא הייתה תכנית, כי אז עוד לא הייתי מועסק על ידי המועצה, זה רק 

צת פגישה ראשונית, נגענו בכמה נקודות, לקחתי טופס אקסל עשיתי ק
דול גס כמובן שזה יכול להשתנות למעלה למטה, והכול בים, בגחישו

 בהתאם לתוכנית שדני ואני נבנה ואתם תאשרו אותה. 
 

 אז מה התוכנית בגדול?  עו"ד קובי נודלמן:
 

התוכנית בגדול היא לסגור את כל הכניסות ליישוב גם במצלמות  מר קובי גטלר:
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ונות חדשות . יש שכמות שיששחלקם כבר ביצענו, לסגור כל מיני מקו
שהולכות וקמות שלא נגענו בהם, מן הסתם לא נגענו בהם בשלבים 
הראשונים, והיום צריך כבר לתת גם עליהם מענה. יש פה הרבה מאוד 
מקומות שצריך לגעת ולתת שמה מיגון פיזי מיגון אלקטרוני, וכשבנינו 

 גודל שלמשהו בשביל לקבל איזה שהוא אומדן ראשוני, הגענו לסדר 
 ₪. ן כמיליו

 
  -זה רק למצלמות  גב' רונית ד. עייאש:

 
לא, לא, לא, תראי מצלמות זה נדבך אחד. בואו שתבינו עולם הביטחון  מר קובי גטלר:

הוא עולם מאוד מאוד רחב מאוד מאוד גדול שיש בו הרבה מאוד 
. יש שערים, יש את הפן האישי, 1אלמנטים. מצלמה זה בסדר, אבל זה 

ת התגובה, יש את המוקד מה שנכון להיום אין ת, יש אהניידו יש את
לכם. יש הרבה מאוד דברים שצריך. זה תכנית גדולה מאוד שהולכת 

כמובן שזה לא יספיק לראות את מה שאנחנו ₪ בשלבים. עכשיו מיליון 
רוצים בסוף התהליך, אבל זו התחלה מצוינת זו התחלה טובה שממנה 

, עשינו פרויקטים פה בסדר עד היוםשעודכן זה בסיס. דרך אגב כל מה 
  -₪ 600,000גודל של 

 
 זה עובד? כל מה שהרכבתם עד היום עובד?  מר שלומי שטרית:

 
 הכול עובד.   מר קובי גטלר:

 
 המלצות עובדות?  מר שלומי שטרית:

 
 בוודאי, למה לא? ניתן לראות אצל דני.   מר קובי גטלר:

 
 אותם? איפה רואים  מר שלומי שטרית:

 
 אצלי במוקד.   מר דני מלכה:

 
 איפה אצלך?  מר שלומי שטרית:

 
 פה במוקד.   מר יוסף ניסן:

 
 במוקד.   מר דני מלכה:

 
 ת האלה או משהו. מצלמומעולם לא ראיתי שומר שמסתכל על ה מר שלומי שטרית:

 
 ... המוקד זה אצל דני.  מר נפתלי אדר:

 
 ו כל הזמן? יש מישהן? ושם איפה דני, אצלך כא מר שלומי שטרית:

 
 )מדברים יחד( 

 
 לא, אני שואל שאלה למה המצלמות?  מר שלומי שטרית:

 
 אני שאלתי בפעם הקודמת.   גב' רונית ד. עייאש:

 
. 24/7, ראו את המצלמות 24/7עד לפני חודשיים שהמוקד היה מאויש  מר דני מלכה:

  -היום
 

 אבל... את המוקד.   גב' רונית ד. עייאש:
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  -נכון  ה:י מלכמר דנ

 
 אז מה אומרים חכמים?   גב' רונית ד. עייאש:

 
אני לא יכול לענות בצורה כזו. בתוכנית שדרך אגב אותה תכנית  מר דני מלכה:

שאנחנו יושבים לעשות יחד עם ועדת ביטחון, לפני שהיא תצא לפועל 
היא תבוא לאישור מליאת המועצה בתוכנית מסודרת, נציג את 

ו הולכים לעשות, כולל תכנית אבטחה מה אנחנ, נראה הדברים
 שתשולב עם האמצעים... 

 
 למה היום זה לא עובד?  מר שלומי שטרית:

 
 רגע, אני רוצה להסביר לך.   מר דני מלכה:

 
 היום, היום, אתמול, למה זה לא עובד.  מר שלומי שטרית:

 
יה ד, הצפיגע במוקאני מנסה להסביר לך. אתם אנשים שיושבים כר מר דני מלכה:

עד... יש מצלמות כל מה שקורה ביישוב מתועד  22:00-היא כל יום מ
  -ונשמר במערכת. אנחנו משתמשים בזה היום לצורך העניין לתחקור

 
 בדיעבד.   גב' רונית ד. עייאש:

 
 זה בדיעבד.   מר דני מלכה:

 
 לכמה זמן?  עו"ד קובי נודלמן:

 
 ם. יו 30ם יום חלק 14נדמה לי, חלקם   מר דני מלכה:

 
 אז דני אתה עונה שהיום המצלמות משתמשים בדיעבד ולא און ליין.   גב' רונית ד. עייאש:

 
  -הטכנולוגיה החדשה שנכנסת, אם אתם רוצים  מר דני מלכה:

 
 זה מה שהוא אמר.  גב' ברוריה אליעז:

 
כן  יס אותהשנייה, בטכנולוגיה החדשה שנכנסה ואנחנו מתכוונים להכנ מר דני מלכה:

ויקט הזה, ניתן היה באמצעים כאלה ואחרים לתת לסייר, הוא לפר
יש תכנית מסודרת שנביא אותה  אנליטיקות. יכול לקבל התרעות זה

להצעות פה לאישור. אני חושב מנתונים שיש לי כאן תחת היד, אם 
תרצו אני אציג לכם אותם, מאז שעשינו את האמצעים הטכנולוגיים 

עבירות  129סיימנו את השנה עם  2013-, בשהתחלנו 2011-מ ,שלומי
עבירות שהתווספו  15, שמתוכם זה 62סיימנו עם  2018-, היום בפע"ר

לנו בשכונת שרונית שלא הייתה ממוגנת, לצורך העניין אני יכול להגיד 
 עבירות.  50שסיימנו כמעט עם 

 
  -אחרתעזוב יש ירידה בכל האזורים. אני שואל שאלה  מר שלומי שטרית:

 
 לא, לא, ממש לא, ממש לא.   מר קובי גטלר:

 
אני שואל שאלה, תנו לי בבקשה, אני רוצה לשאול כמה שאלות, ותנו  מר שלומי שטרית:

לי ואחרי זה. ראשית האמצעים הטכנולוגיים האלה עזרו לנו היום 
 בפריצות ואיך? איך הם עזרו לך בדיוק? 
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הסבירות שהוא ייתפס בעקבות ויודע שלגנוב  אני אסביר לך, כשבא גנב מר דני מלכה:
האמצעים הטכנולוגיים, הוא הולך למקום אחר. וזה הוכח. ותפסנו פה 
לא מעט גנבים בעקבות האמצעים הטכנולוגיים בשיתוף פעולה עם 

  -המשטרה דרך אגב, כולל ימ"ר דרום שבאים לפה מידי פעם
 

  -מצלמות 500ה, מצלמות דמ 200אבל הוא ירכיב פה  מר שלומי שטרית:
 

לא, אז אני מסביר, שלומי כנראה לא הצלחתי להסביר לך, ישנם  מר דני מלכה:
אמצעים טכנולוגיים היום שיכולים לתת לנו עם אנליטיקות מסוימות 

 . 24/7לעקוב אחרי המצלמות 
 

 אבל מישהו צריך להסתכל עליהם.   גב' רונית ד. עייאש:
 

  -אז יש סייר שיקבל  מר דני מלכה:
 

 . 1אבל הוא סייר   ת ד. עייאש:רוניגב' 
 

 )מדברים יחד( 
 

אני אענה לך רונית, יש כוונה לשתף פעולה עם יישוב סמוך שלנו עם  מר דני מלכה:
מועצה סמוכה, לשתף פעולה, יש לה מוקד קיים שאנחנו נשתלב איתה 

, תאמינו לי כשנציג לכם את כל -לעשות עבודה, תמתינו עם ה
  -התוכנית

 
אבל יש לי שאלה אחרת, זה היה שאלה של זה. דני או ברשותך קובי   יאש:ת ד. עיב' רוניג

קודם כל זה לא רק ₪ שאלה, זאת אומרת אתם אומרים שהמיליון 
 למצלמות. 

 
 ₪. מיליון  2יכול להיות ₪ זה לא בטוח מיליון  מר שלומי שטרית:

 
נו מאשרים את גע שאנחומר, בריפה, זה המשפט הבא שלי. הווה א  גב' רונית ד. עייאש:

זה אתה מכיר את התנועה הזאת, מה זה הנה בא עוד אחד, ₪, המיליון 
הוא חלק מתוכנית הרבה ₪ זה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת המיליון 

מחר בבוקר יהיה עוד מיליון ₪, יותר גדולה, ואם אישרתי היום מיליון 
  -תציגו את כל תכנית₪, ועוד מיליון ₪ 

 
 אמר לך שזה אומדן, שיכול להיות פלוס יכול להיות מינוס.   ף ניסן:מר יוס

 
לא על זה, לא, לא, לא, את זה הקשבתי קשב רב. זו לא הנקודה,   גב' רונית ד. עייאש:

 הנקודה היא שזה רק התחלה של התוכנית הרחבה. 
 

 לא, מי אמר? את אמרת שזה התחלה?   מר יוסף ניסן:
 

  את זה. ובי אמרק  גב' רונית ד. עייאש:
 

 לא, לא אמרנו שזה התחלה, לא.   מר קובי גטלר:
 

 קובי אמר את זה שזה חלק מתוכנית מיגון רחבה יותר.   גב' רונית ד. עייאש:
 

אני אחזור על דבריי, צריך לבנות תכנית, תכנית רצינית. מה שאנחנו  מר קובי גטלר:
ו פה אנחנעשינו, עשינו מה שנקרא כלל אצבע, על מנת להבין אי

 ₪. מיליון  8האם צריך ₪ ם, האם צריך חצי מיליון נמצאי
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 אז אני מציעה לקחת תכנית רצינית ולא כלל אצבע.   גב' רונית ד. עייאש:
 

אוקיי, צריך לעשות את זה. אני רק עכשיו נבחרתי לעשות את זה, אז  מר קובי גטלר:
 אנחנו נתחיל לעשות את זה. 

 
 לחה. בהצ  גב' רונית ד. עייאש:

 
תודה. ואני אומר לך שבדרך כלל באומדנים שלי אני די פוגע. אני כבר  מר קובי גטלר:

אני מכיר  ו לירשויות, תאמינ 60-שנה, עשיתי את זה ב 32עושה את זה 
 את המקצוע שלי. 

 
מה זה די פוגע? אני יודע כמה עולה לי מצלמות, אני יודע כמה עולה לי  מר שלומי שטרית:

  -יודע כמה זה עולה ליה, אני ע כמה זזה, אני יוד
 

  -יפה, אז תן לנו לעשות לך תכנית שנגיש לך ונגיד לך אדוני מר קובי גטלר:
 

  -רגע, רגע מר יוסף ניסן:
 

אבל אני רוצה להגיד לך... כי יוסי אמר כרגע צריך גם סייר, וצריך גם  גב' רונית ד. עייאש:
  -זה, תעשה תכנית

 
 , את גונבת לי את השאלה. באה שליהשאלה הזו  מר שלומי שטרית:

 
 מה אני אעשה שלומי.   גב' רונית ד. עייאש:

 
 את גונבת לי את כל השאלות.  מר שלומי שטרית:

 
רגע חברים תקשיבו, ברגע שאנחנו מאשרים את לקיחת ההלוואה זה  מר יוסף ניסן:

  -לא אומר שמחר בבוקר לקחנו אותה. תהיה תכנית
 

  -אבל אני לא רוצה לאשר  ייאש:גב' רונית ד. ע
 

  -שנייה, תסתיים התוכנית מר יוסף ניסן:
 

 אני לא רוצה לאשר סתם.   גב' רונית ד. עייאש:
 

אנחנו נחזור אליכם עם גובה התוכנית ועלויות מדויקות יותר ונקבל  מר יוסף ניסן:
נהיה ₪ אם נמצה את כל המיליון  2019את ההחלטה. לדעתי בשנת 

ן בשנה הבאה אם צריך להוסיף אם צריך באה נדובשנה ה במקום אחר.
להוריד. לכן אני חושב שזה דבר שהוא הכרח המציאות כרגע, כדי 

בראש שקט על התוכנית שאנחנו חושבים  2019-שנוכל לעבוד ב
שנה, שזה האומדן שלו, לא  30שבאומדן של היועץ שיש לו ניסיון של 

 שלי, לא שלך. 
 

  -עתיאני השק  גב' רונית ד. עייאש:
 

 בשביל זה יש יועץ מקצועי שזה התפקיד שלו.  מר יוסף ניסן:
 

  -אני סומכת על היועץ המקצועי באמת קטונתי מאשר לתת  גב' רונית ד. עייאש:
 

  -אבל אני רואה שאת מנסה רק מר יוסף ניסן:
 

 לא, לא נכון יוסי.   גב' רונית ד. עייאש:
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 לא נכון. כל זה  י, קודםיוסי, יוסי, יוס מר שלומי שטרית:

 
 ככה זה משתמע.  מר יוסף ניסן:

 
 ממש לא.   גב' רונית ד. עייאש:

 
ם, עשנים יהיו זרוקות בבויד שאם המצלמות הם בעוד שנתיים שלו מר שלומי שטרית:

בבחירות הבאות אנחנו נתקע אותך על מיליוני השקלים האלה שזרקנו, 
 בואו נבדוק את זה עניינית. 

 
ר היום אתה יכול לבדוק את זה, כבר היום יש לך פה מצלמות  בכ גטלר:מר קובי 

 שנים, וזה עובד וזה פעיל.  5-6שעובדות 
 

 לא עובד.  מר שלומי שטרית:
 

 עובד, מה זה לא.  מר קובי גטלר:
 

אם זה הולך לעבוד במתכונת הזו אני לא רוצה את המצלמות האלה  מר שלומי שטרית:
 בכלל. 

 
שדרג את הביטחון ביישוב כולם. כולנו הבטחנו לשדרג בטחנו לשלומי ה מר יוסף ניסן:

 את הביטחון. 
 

 רכבים... אולי זה יהיה יותר טוב.  3אנחנו רוצים. אולי  מר שלומי שטרית:
 

שלומי יש לך ועדת ביטחון שיש לך נציגה שם, שזאת ההחלטה  מר יוסף ניסן:
ה ית שקבעה מקצועשקיבלנו, מה אתם רוצים? אני לא הבנתי. יש ועד

 שזה סדר העדיפות. 
 

 לכן זה עובר לפה לשמוע.  מר שלומי שטרית:
 

 -אני אסביר לך יוסי מה אנחנו  גב' רונית ד. עייאש:
 

 )מדברים יחד( 
 

 ... כיוון אחר של הסבר?  גב' רונית טובי:
 

כל ה סייר אנחנו רוצים לשמוע אבל רק דבר נוסף, העלויות להחזיק את זה, ז מר שלומי שטרית:
  -, זה להיות כל הזמן, זה עוד כסףהזמן

 
 לא, סייר זה משהו אחד, ואחזקה של מצלמות זה משהו אחר.   גב' רונית ד. עייאש:

 
 אז זה נוסף, זה מוקד...  מר שלומי שטרית:

 
תסביר להם מה זה מצלמה... מה זה הגדרות, מה זה חוקים, מה זה  גב' רונית טובי:

 אנליטיקה. 
 

 עוד לא הגענו לשם.  י גטלר:מר קוב
 

 )מדברים יחד( 
 

 חבר'ה אני רוצה שתבינו.  מר קובי גטלר:
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 הוא לא עונה.  גב' ברוריה אליעז:

 
 תנו לי לענות אני אענה.  מר קובי גטלר:

 
 חברים בואו אנחנו קצרים בזמן, תנו לו לסיים רגע.  מר יוסף ניסן:

 
מצלמות באון ליין כל  1,000לנהל , היום ון לייןחבר'ה היום לנהל מצלמות בא מר קובי גטלר:

מה שצריך זה כזה מסך קטן של אייפון, זהו לא צריך יותר שום דבר. ובן אדם 
שיושב בבית גם לא צריך לעבוד. יש לו אירוע המצלמה כבר תשדר לו שיש לו 
אירוע, היא תקפיץ לו תמונה, היא תפתח לו את האירוע, הוא ידע שיש לו 

  -שהוזה לא מאומרת  אירוע. זאת
 

 אז זה בתוכנית שלך.  גב' ברוריה אליעז:
 

כן. אבל זה לא מה שאתם חושבים שהיה לפני שנים, שבן אדם צריך לשבת  מר קובי גטלר:
  -ולהסתכל

 
 הבנו.  גב' ברוריה אליעז:

 
 על מסכים, כבר לא עושים את זה.  מר קובי גטלר:

 
 או יותר כרגע יש לנו מענה לאון ליין.  ן  פחותהמיליו אתה אומר ככה, בתוך גב' ברוריה אליעז:

 
 לצפייה באון ליין.  מר קובי גטלר:

 
 לצפייה און ליין אוקיי.  גב' ברוריה אליעז:

 
 צריך גם כוח אדם.   דובר:

 
 זה כוח אדם בשיתוף פעולה.  מר קובי גטלר:

 
 למה אתה אומר לא, כרגע הוא אמר.  גב' ברוריה אליעז:

 
 לביטחון. ₪ אין לי ספק שאנחנו צריכים יותר ממיליון  ן:י נודלמעו"ד קוב

 
 אין סוף לזה.  מר קובי גטלר:

 
 קובי אבל על סמך מה אתה אומר.  מר יוסף ניסן:

 
 סבלנות שנייה.  עו"ד קובי נודלמן:

 
 אין לי ספק, נו.  מר יוסף ניסן:

 
שלבים, וצריך את את זה בלעשות  אין לי ספק שצריך הרבה יותר מזה, וצריך עו"ד קובי נודלמן:

המיליון הזה לאשר כדי שנעשה דברים השנה בהחלט. אבל נראה לי שאם 
אנחנו מאשרים את המיליון, וצריך לאשר את המיליון  כי בטוח צריך לעשות 

  -דברים לביטחון, אז שיחזרו אלינו עם תכנית מסודרת
 

 ברור.  מר יוסף ניסן:
 

  -יליון יעשה את זה אתה יודעם את המו לוקחישלא עכשי עו"ד קובי נודלמן:
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 מה פתאום, התוכנית תאושר פה.  מר יוסף ניסן:
 

את העבודה יחד עם ועדת ביטחון, נביא את התוכנית  שנסייםאנחנו אחרי  :דני מלכהמר 
 למליאת המועצה לאישור. 

 
 ברור.  מר יוסף ניסן:

 
 . שלא ישתמשו בכסף לדברים אחרים עו"ד קובי נודלמן:

 
 לא, לא נוגעים קובי. לא נוגעים בכסף לפני שאתם...  י גטלר:קובמר 

 
אני אמשיך את המשפט של קובי, נניח ובאמת צריך יותר כסף לביטחון, לא   גב' רונית ד. עייאש:

  -אחרי זה עוד קצת₪, יכולים לאשר בשיטת סלמי. נאשר מיליון 
 

  -רונית עשינו את זה :דני מלכהמר 
 

 אחרי זה עוד קצת. אני רוצה...   ש:ד. עייאגב' רונית 
 

 הבנו בסדר.  מר יוסף ניסן:
 

 מצוין, כי אתה מוגבל בתקציב.  דרונית, עשינו את זה בעבר וזה עב :דני מלכהמר 
 

חברים סיימנו אני מעלה את זה להצבעה. מי בעד לקחת הלוואה של  מר יוסף ניסן:
 ₪. המיליון 

 
 בזיכרון, תעשי לי טובה. רבי לי אל תתע ברוריה  גב' רונית ד. עייאש:

 
  -תכולל₪ מיליון  2-יוסי סליחה שנייה, ההלוואה של ה גב' ליליאן אדרי:

 
 ₪. אני יודע, אנחנו מדברים כרגע על המיליון  מר יוסף ניסן:

 
אבל זה לא הולך בשיטה הזאת, יוסי אבל זה לא הולך בשיטה הזאת,   גב' רונית ד. עייאש:

 מה זה? 
 
 חד( דברים י)מ
 

 300,000אני רוצה לאשר את כל ההלוואה, יש לנו פה מפגעי מדרכות  מר יוסף ניסן:
₪-  

 
  -אבל אתה לא יכול  גב' רונית ד. עייאש:

 
  -לפני כן אני רוצה לשאול מר שלומי שטרית:

 
 לכל אחד יש התייחסויות, אתה לא יכול לעשות את זה...   גב' רונית ד. עייאש:

 
 יש עוד הלוואות למועצה כרגע? נכון לרגע זה?  שטרית:מר שלומי 

 
 לא שלחנו מסמך לחברים?  גב' עדנה זטלאוי:

 
  -אני שלחתי גב' ליליאן אדרי:

 
אני לא קראתי, אני יכול לשמוע בבקשה? יש עוד הלוואות למועצה,  מר שלומי שטרית:

 לעומת מה... 
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 עיה. ן שום בלך, אי תיקח את הנייר שלי ואני אסביר גב' ליליאן אדרי:

 
 אוקיי, תסבירי לי על ההלוואות.  מר שלומי שטרית:

 
לא קשורה למצלמות, אני מזכירת המועצה  ,אני רוצה להעיר טכנית גב' עדנה זטלאוי:

מרכזת ועדת מכרזים חברה בוועדת שלושה ואני לא אישרתי התקשרות 
 כזאת עם יועץ, אני לא מכירה דבר כזה. 

 
  -רהלא מכי מר שלומי שטרית:

 
זה משהו שאני חייבת להגיד אותו, מחר משרד הפנים יחקור אותי  גב' עדנה זטלאוי:

 ואני... 
 

 שמה? שמה?  מר יוסף ניסן:
 

 אני לא אישרתי יועץ כזה.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 אני רוצה לשאול כמה שאלות את היועץ עכשיו.  מר שלומי שטרית:
 

 רה בו. שאני חבלא בשום פורום  גב' עדנה זטלאוי:
 

 לא הבנתי.  מר יוסף ניסן:
 

 מה זאת אומרת?  מר שלומי שטרית:
 

 הוא לא התחיל להיות מועסק, שאלנו אותו.  מר דני מלכה:
 

 הוא אמר מאושר הוא אמר מועסק, אני לא יודעת.  גב' עדנה זטלאוי:
 

ש נושא, יחברים, היועץ עבד איתנו בעבר, הבאנו אותו כדי שיציג את ה מר דני מלכה:
 מחיר, זה יעלה לוועדת רכש מסודר, הכול בסדר גמור חברים.  הצעות

 
 הכול בסדר.  מר יוסף ניסן:

 
 לא, אני גם הבנתי שהוא אושר בוועדת מכרזים.  מר שלומי שטרית:

 
 )מדברים יחד( 

 
 הוא בעבר נתן לנו שירות.  גב' ליליאן אדרי:

 
 תעזבו את זה כרגע.  מר יוסף ניסן:

 
 דיברנו על זה במשרד יוסי.  ת:מי שטרימר שלו

 
 אבל שאלת שאלות ורוצים לענות לך.  מר יוסף ניסן:

 
אבל זה לא תקין מה שאני רואה פה, אני מדבר עם אדם שחצי בטוח  מר שלומי שטרית:

 שהוא זכה במכרז. 
 

 אז הוא לא זכה.  מר נפתלי אדר:
 

 אז הוא לא זכה.  מר יוסף ניסן:
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 היה.  רו שלאאבל אמ גב' ברוריה אליעז:

 
אז מה הוא צריך לתת לי, אז איך אנחנו, טוב אנחנו נדבר על זה אחר  מר שלומי שטרית:

 כך. 
 

 לפני שהוא יזכה.  גב' ברוריה אליעז:
 

 יש עוד הליך בירוקרטי שהוא לא עבר, נו שלומי.  מר יוסף ניסן:
 

 )מדברים יחד( 
 

 ה והעליונה זה התב"רים. הראשונ , הטבלהטבלאות 3אז ככה, יש כאן  גב' ליליאן אדרי:
 

 תראי לנו איך היא נראית.   גב' רונית ד. עייאש:
 

 אני שלחתי אליכם.  גב' ליליאן אדרי:
 

 אבל היא לא מודפסת.   גב' רונית ד. עייאש:
 

 מה לא מודפסת?  גב' ליליאן אדרי:
 

  -זה רק מידע, זה לא גב' עדנה זטלאוי:
 

 ה לכם. היא שלחלא,  גב' ליליאן אדרי:
 

 שלחתי לכם במייל.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 אתם רוצים שאני אדפיס את זה? זה מאוד חשוב.  גב' ליליאן אדרי:
 

 )מדברים יחד( 
 

אנחנו צריכים להבין על איזה בסיס, ואל תשכחו שצריך עוד כמה   גב' רונית ד. עייאש:
 . רךה על הדהלוואות לשיפוץ בית ספר, לעשות, לבנות, יש פה עוד כמ

 
 כן ברור. אפשר להתחיל בינתיים עד שהיא תצלם, בסדר?  מר יוסף ניסן:

 
 לא, זה אצלה אבל.   גב' רונית ד. עייאש:

 
טבלאות.  3היא לקחה את זה. כעיקרון הדף ששלחתי הוא בנוי על  גב' ליליאן אדרי:

טבלה ראשונה זה אותה טבלה מה המצב של ההלוואות היום. היום 
 ₪.  1,059,000שבנוי על פירעון של תקציב  הוא 2019התקציב 

 
 בשנה.  מר כפיר מימון:

 
 2019בשנה. ובא ראש המועצה במהלך הכנת התקציב של ₪  1,059,000 גב' ליליאן אדרי:

דיברנו על זה שיש קצת בעיה עם כל נושא התזרים, ואנחנו רוצים 
ת ת גבוהולבחון האם ניתן לקחת מספר הלוואות שנלקחו בעבר בריביו

שהיום במשק הריביות באופן יחסי נמוכות. בדקנו את... בדקנו  מאוד,
הלוואות שנפרעות בשנה הבאה  2מה כדאי ומה לא כדאי, כי אם יש לי 

 6, אז ברור שלא כדאי למחזר אותם. יש בסך הכול 2020באוקטובר 
נפרעות  2-ו 1הלוואות הטבלה העליונה. למעשה הלוואות מספר 

י לפרוע אותם. אנחנו מדברים על שנה לא כדא ולכן 2020באוקטובר 
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  -וחצי. יש את
 

 את משלמת קנס כשאת פורעת נכון?   גב' רונית ד. עייאש:
 

 גם כן. גב' ליליאן אדרי:
 

 לא יכול להיות...   גב' רונית ד. עייאש:
 

 כן, אבל צריך להסתכל על סך הכול.  מר יוסף ניסן:
 

 זול.  זה יותרהכללי  אבל סך הכול מר שלומי שטרית:
 

 ברור.  מר יוסף ניסן:
 

 ברור.   גב' רונית ד. עייאש:
 

 באיזה בנק לקחתם אגב?  מר שלומי שטרית:
 

 מה זה רלוונטי?  מר יוסף ניסן:
 

-ו 3רגע, אני חייבת להסביר כדי שתבין איזה בנק ומה. הלוואות מספר  גב' ליליאן אדרי:
רעון שלהם הם ו כשהפיכשלקחנ , בזמנו3.9%הם בריבית ממוצעת של  4

ההלוואות האלה זה למחזר אותם  2לשנה. הפוטנציאל של ₪  470,000
 שנים.  10-ולקחת בריבית נמוכה יותר ל

 
 כמה נשאר כרגע הלוואות.  מר שלומי שטרית:

 
  -רגע גב' ליליאן אדרי:

 
 הוא אמר. ₪  1,500,000  גב' רונית ד. עייאש:

 
וד ככה, אני מצטערת. אתם חייבים לא, אי אפשר אני לא יכולה לעב גב' ליליאן אדרי:

 לקבל את ההסבר בצורה ברורה ובנויה. 
 

 את מורחת אותנו. שאלתי שאלה. כמה הלוואות יש כרגע?  מר שלומי שטרית:
 

 לא, תן לה להסביר...  מר נפתלי אדר:
 

 אני שאלתי שאלה כמה הלוואות יש.  מר שלומי שטרית:
 

 . 6תספור זה  ן אדרי:גב' ליליא
 

 לא יודע.  מר שלומי שטרית:
 

מבחינת היתכנות לא היה כדאי למחזר  6-ו 5. ההלוואות 6תספור זה  גב' ליליאן אדרי:
. בדקנו כמה זה יעלה לנו 4-ו 3אותם. לכן התמקדנו בהלוואות מספר 

אנחנו נמחזר. נמחזר אותם כשאנחנו על  4-ו 3פירעון שנתי אם את 
לפרויקטים ביישוב. ₪ מיליון  2ם גם הלוואה נוספת של הפרק צריכי

  1,200,000על סך  3הוחלפו להלוואה מספר  4-ו 3הלוואות מספר 
, במקום להזכיר 1.6%שזה  1.26%הריבית היא כנראה פריים מינוס 

 10-ל₪  127,000לשנה אנחנו נפרע ₪  470,000, במקום 3.9%לכם 
פרויקטים, ₪ מיליון  2זה על  שאנחנו לוקחים 2שנים. הלוואה מספר 

אם ניקח ₪.  162,000גם כן בריבית מאוד מאוד נמוכה, ההחזר שלה 
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אנחנו לא נגיע לאותם ₪  162,000-ו₪  127,000את ההחזר החדש של 
  -שהיום אנחנו פורעים. ולכן₪,  470,000

 
 לכמה שנים?  מר שלומי שטרית:

 
זה בשנתי. ₪,  881,000נפרע ₪  ,059,0001יחסי לשנתי במקום שנפרע  גב' ליליאן אדרי:

-, למעשה החיסכון לא יהיה כ2019-אם אנחנו לוקחים את זה ב
כמו שהצגתי, אלא בגלל שעכשיו אנחנו במחצית השנה, ₪  178,000

. מה שהיה חשוב להגיד זה 2019בשנת ₪  89,000החיסכון יהיה של 
יים, בנקים שאנחנו עובדים איתם, הם המיטב 2-שלקחנו הצעות מ

אנחנו מתנדנדים איתם במשא ומתן בנק דקסיה שאנחנו עובדים איתו 
שזה  0.28%ובנק הפועלים. שניהם נותנים לנו בממוצע של פריים מינוס 

ומשני הבנקים האלה אנחנו החלטנו שאנחנו  1.5%-1.4%מדובר על 
לוקחים, איזה בדיוק עד מחר אנחנו גומרים את המשא ומתן, ואני 

הפנים, אני לא צריכה לקבל מהם היתר, אני רשות  דיברתי עם משרד
איתנה אני יכולה עדיין לקחת, יש לי אובליגו לקחת עוד הלוואות, אבל 

הלוואות  ןהלוואות במקום אות 2בינתיים זה המצב, אנחנו ניקח 
 ₪.  280,000אנחנו נפרע  ןובמקומ₪  470,000שהיינו פורעים 

 
כסף חייבים את יכולה להגיד לי כמה המועצה אוקיי תודה. עכשיו  מר שלומי שטרית:

 בחוץ, כמה אנחנו חייבים, כמה יש לנו הלוואות? 
 

 ₪.  1,059,000  גב' רונית ד. עייאש:
 

 לא, לא.  מר שלומי שטרית:
 

 ₪. מיליון  2.5בקרן  גב' ליליאן אדרי:
 

 זה הפירעון לשנה הקרובה. ₪ מיליון  מר כפיר מימון:
 

 ₪.  1,059,000רעון השנתי בפי גב' ליליאן אדרי:
 

 מה יתרת ההלוואות?  מר כפיר מימון:
 

 ₪. מיליון  2.5בקרן  גב' ליליאן אדרי:
 

 ₪. מיליון  1.5אחרי השנה  מר יוסף ניסן:
 

 )מדברים יחד( 
 

 נותרו לנו? ₪ מיליון  2.5 מר שלומי שטרית:
 

 כן.  גב' ליליאן אדרי:
 

 ₪? מיליון  2ים עוד פלוס עכשיו אנחנו לוקח מר שלומי שטרית:
 

 כן.  גב' ליליאן אדרי:
 

 ₪. מיליון  4.5אז  מר שלומי שטרית:
 

 נכון.  גב' ליליאן אדרי:
 

  -בתקציב. אז יהיה לך₪ בסוף השנה אבל אתה מחזיר מיליון  מר יוסף ניסן:



 

 30 

 
 ₪. מיליון  3.5 גב' ברוריה אליעז:

 
לנושא אחר  by the wayשגלשנו אבל יש לי סליחה, אחד לא משנה  גב' רונית ד. עייאש:

  -באג'נדה, כי גלשנו למחזור ההלוואות, אבל
 

  -כן, אבל דיברנו על הלוואה גב' ליליאן אדרי:
 

 ברור לי, ברור לי.   גב' רונית ד. עייאש:
 

 אבל... שנציג מה... של ההלוואות. ₪, מיליון  2של  גב' ליליאן אדרי:
 

יתי מעודכן לא הייתי שואל את השאלות, לא אני לא יודע, אם הי מר שלומי שטרית:
 מעודכן אני שואל. 

 
 טוב תשאל.  גב' ברוריה אליעז:

 
  -אני רוצה לדעת ואני אבדוק את זה מר שלומי שטרית:

 
 תבדוק את זה...  גב' ליליאן אדרי:

 
  -האם המועצה הייתה, אני חדש, אני חבר מועצה חדש מר שלומי שטרית:

 
  -אני אתן לך 16:00מוזמן אליי למשרד מהבוקר עד השעה  אתה גב' ליליאן אדרי:

 
  -לא, לא, לא מאמין לך מר שלומי שטרית:

 
 אין בעיה.  גב' ליליאן אדרי:

 
אני רוצה לשמוע, אני מספר לך את הולכת לספר דברים, היא יודעת  מר שלומי שטרית:

 בדיוק. 
 

  -שלומי, נראה לי שלא מתאים ה עו"ד קרין כהן:
 

אני יודע, אני יודע... אני רוצה לדעת, היא יודעת בדיוק למה. אני רוצה  מי שטרית:מר שלו
  -לדעת

 
 צריך להגן על העובדים.   גב' רונית ד. עייאש:

 
 אני אומר, זה לא בסדר.  מר יוסף ניסן:

 
 אחרי שהוא אמר.   גב' רונית ד. עייאש:

 
₪ מיליון  4.5בהלוואות של  אני רוצה לדעת אם המועצה הייתה בעבר מר שלומי שטרית:

 יותר פחות. 
 

 היינו מה קרה. ₪ מיליון  7אתה מדבר על קרן? גם  גב' ליליאן אדרי:
 

 הייתה.  מר שלומי שטרית:
 

 לא קרה כלום, כן.  גב' ליליאן אדרי:
 

 היא שילמה ועמדה והכול.  מר שלומי שטרית:
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בהתחייבויות שלה, אז אל בוודאי. המועצה מספיק אחראית לעמוד  גב' ליליאן אדרי:

  -תדאג, יש
 

 ליליאן עושה עבודה מצוינת יש על מי לסמוך.  מר נפתלי אדר:
 

גם מנהלי המחלקות וגם ראש המועצה יש לו אחריות לכל הנושא הזה,  גב' ליליאן אדרי:
אז אני לא עובדת לבד, אני לבד לא יכולה לעשות כלום. ביחד עם 

נהלים מועצה. יש כאן אחריות המועצה עם עובדי המועצה, ככה מ
 אישית לכל אחד ואחד כאן, אז תסמוך עלינו. 

 
 שלומי, שלומי באמת.  מר יוסף ניסן:

 
  -... הלוואות שלא נוכל לעמוד מר שלומי שטרית:

 
  -כדי ללכת לקנות₪ מיליון  2אנחנו לא לוקחים  גב' ליליאן אדרי:

 
 זה לטובתך גם דרך אגב.  מר יוסף ניסן:

 
  -אנחנו עושים את זה ליאן אדרי:גב' לי

 
 זה לטובת כולנו.  מר יוסף ניסן:

 
 כי אנחנו צריכים לפתח את היישוב, אין לנו דרך אחרת.  גב' ליליאן אדרי:

 
שלומי, שלומי, האמירה שלך 'אני לא מאמין לך' אני חושב שהיא לא  מר יוסף ניסן:

 במקום, ואתה גם צריך למצוא את הדרך, אני מציע לך. 
 

 לא, אל תציע לי.  מר שלומי שטרית:
 

 אני מציע לך להתנצל. בואו נתקדם.  מר יוסף ניסן:
 

 אתה תציע להתנצל על דברים אחרים.  מר שלומי שטרית:
 

-ב₪ מיליון  2.5ליליאן לעניין הלוואות אחד, אנחנו היום עומדים על  גב' רונית ד. עייאש:
הייתה לנו תכנית ₪,  מיליון 2, מתכננים תכף נדון בזה בעוד 2019

  -מקורית שכבר אושרה בגינה
 

 חשבתי גם על זה.  גב' ליליאן אדרי:
 

שכבר ₪ מיליון  5רגע, תני לי להשלים את המשפט, לא כולם... עוד  גב' רונית ד. עייאש:
אישרנו למען בית הספר החדש כדי לבנות אותו, אז יש לנו בארסנל או 

 9-וה אומר אנחנו כבר מגיעים למיליון שאושרו, הו 5בתוך התוכנית 
₪ מיליון  ₪9.5, מיליון  5ועוד ₪ מיליון  2ועוד ₪ מיליון  ₪2.5, מיליון 

הלוואה עוד פעם לפי התוכנית שיש היום בעניין הזה, ועוד הלוואה 
נוספים לשיפוץ מסיבי של בית ₪ מיליון  5שחשבנו לנכון לקחת בזמנו, 

נחנו גולשים לקנה מידה של הספר הישן, וזה גם משהו, הווה אומר א
 הלוואות שלא ראינו קודם, שלא ראינו קודם. 

 
 את שואלת?  גב' ליליאן אדרי:

 
אני אומרת קודם כל לפני שאני שואלת, את זה אני אומרת. איך תכנית   גב' רונית ד. עייאש:

 ההלוואות מסתדרת עם כל התוכניות האלה על הפרק. 
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  -לאז ככה קודם כ גב' ליליאן אדרי:

 
 7סליחה לפני שאת עונה, נכון אמרת שבעבר גם הייתה הלוואה של  גב' ברוריה אליעז:

 ₪. מיליון 
 

 בסך הכול כן.  גב' ליליאן אדרי:
 

 זאת אומרת שכן היו מצבים כאלה.  גב' ברוריה אליעז:
 

  -₪מיליון  14-אני בחישוב שלי הגעתי ל  גב' רונית ד. עייאש:
 

 )מדברים יחד( 
 

 בסדר? ₪ מיליון  14-הגעתי ל  ית ד. עייאש:גב' רונ
 

 אבל אני לא יודעת איך, אני לא יודעת איך.  גב' בתיה הרפז:
 

מיליון  14זה ₪ מיליון  4.5ועוד ₪ מיליון  5ועוד ₪ מיליון  5מה, אמרנו   גב' רונית ד. עייאש:
 .₪ 

 
פה לא לקחה שנים שאני נמצאת  18-מועצה מקומית להבים לפחות ב גב' ליליאן אדרי:

  -הלוואה
 

 את משהו אבל תהיי לפחות עם תוכן.   גב' רונית ד. עייאש:
 

לא לקחה הלוואה עם התחייבות שהיא לא תעמוד בה, זה לא אחראי,  גב' ליליאן אדרי:
זה לא רציני, ואם יש צורך לעשות סדרי עדיפויות יעשו את סדרי 

  -העדיפויות. אם בית ספר
 

 ודה רבה על המשפט הזה. ת  גב' רונית ד. עייאש:
 

  -אם בית ספר גב' ליליאן אדרי:
 

 יפה.   גב' רונית ד. עייאש:
 

הלוואה ולא יהיה ₪ מיליון  5-אם בית הספר החדש אנחנו זקוקים ל גב' ליליאן אדרי:
כי האובליגו שלנו בעייתי, יש מצב שיעשו כאן סדרי ₪, מיליון  5-את ה

 עדיפויות. 
 

 יפה מעולה.   גב' רונית ד. עייאש:
 

  -יש כאן הנהלה חדשה, יש כאן... חדשה, הם יחליטו גב' ליליאן אדרי:
 

 ליליאן תודה על המשפט הזה.   גב' רונית ד. עייאש:
 

 מה ראשון ומה אחרון.  גב' ליליאן אדרי:
 

  -אז מה שקורה מכיוון  גב' רונית ד. עייאש:
 

  -לא יעשה דבר גב' ליליאן אדרי:
 

  -רגע, את צודקת, את צודקת, יפה אמרת, סדרי עדיפויות  יאש:גב' רונית ד. עי
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 בוודאי.  גב' ליליאן אדרי:

 
אני סומכת על שיקול הדעת שלך, את יודעת את זה, אנחנו לא יושבות   גב' רונית ד. עייאש:

 פה סביב השולחן.
 

 לא, זה שלי.  מר יוסף ניסן:
 

בגלל שאותם הבאתם ₪ מיליון  2-ין של הלא, זה שלך זה ברור. לעני גב' רונית ד. עייאש:
₪ מיליון  10ראשונים, אני אאשר, אבל יש לי עוד במחסנית עוד 

אחרים, אז רק בגלל שזה הגיע ראשון אני צריכה לאשר אותו? לא. 
תראו לנו את התוכנית המלאה לביצוע, מה שראש המועצה יחליט לבצע 

 ₪. מיליון  2-ויראה לנכון ויפסול את האחרים ואז נביא את זה ל
 

אז אני מציע את הדבר הבא, השנה ככול הנראה בוודאות לא ניקח את  מר יוסף ניסן:
  -לטובת בית הספר₪ מיליון  5-ה

 
 אבל הלוואות זה לשנים.   גב' רונית ד. עייאש:

 
 רגע, רגע, אבל עוד לא לקחנו.  מר יוסף ניסן:

 
 אבל זה לא לשנה.   גב' רונית ד. עייאש:

 
 אני רוצה רגע לנסות לעזור וגם לשאול.  מימון:מר כפיר 

 
  -אז דקה, בנושא שיפוץ לבית הספר החלטנו, הנה פה התב"ר מר יוסף ניסן:

 
 ראיתי.   גב' רונית ד. עייאש:

 
 השנה. ₪  500,000על  מר יוסף ניסן:

 
 זה לא מספיק.   גב' רונית ד. עייאש:

 
בית הספר, עשינו סיור, יש לנו שיפוץ מסיבי ביותר שנוגע בכל  מר יוסף ניסן:

  -אומדנים, אנחנו מסודרים עם התקציב הזה, אז ככה שאנחנו
 

 זה לא שיפוץ...   גב' רונית ד. עייאש:
 

 האלה אנחנו לא ניקח כרגע בסדר? ₪ מיליון  5-אז גם את ה מר יוסף ניסן:
 

  -אבל זה כרגע יוסי  גב' רונית ד. עייאש:
 

 רגע.  מר יוסף ניסן:
 

  -הלוואה לא לוקחים לשנה   רונית ד. עייאש:גב' 
 

  -רונית, רונית, שנייה, אני מנסה רגע לעשות מר כפיר מימון:
 

רגע, אני מדבר על זה עכשיו, אני מציע את הדבר הבא, לפני שאנחנו  מר יוסף ניסן:
ניקח את ההלוואות הבאות נביא את זה לשולחן, נקבל החלטות ביחד, 

, ואנחנו פועלים ביושר, בשקיפות, ורק אבלא נעשה שום דבר בהיח
למען התושבים נקודה. כל מי שבא לעשות פה איזה שהוא פוליטיקה 
בגרוש מה שנקרא, לא יצלח, לא יצלח, מכיוון שאנחנו מכוונים מטרה, 



 

 34 

ובזה אנחנו עוסקים במהלך היום יום. תנו לנו את הגיבוי, תנו לנו את 
 ו בשטח. האמון, תראו שרק תוצאות חיוביות יהי

 
יש לי שאלה, אני צריך את העזרה שלך בסדר? היום יש לנו החזר של  מר כפיר מימון:

 נכון? ₪ מיליון 
 

 ₪.  1,059,000 גב' ליליאן אדרי:
 

 אנחנו עומדים והמועצה מאוזנת והכול חיים והכול בסדר, נכון?  מר יוסף ניסן:
 

ם כל משפרים את התזרים בזה אוקיי, עכשיו רוצים לקחת, אנחנו קוד מר כפיר מימון:
 אבל זה כסף עוד יחסית קטן. ₪,  120,000-שאנחנו זה ב

 
 ממש כן.   גב' רונית ד. עייאש:

 
 יחסית זה קטן.  מר כפיר מימון:

 
 זה אחרי מחזור ואחרי לקיחת הלוואה נוספת.   דוברת:

 
  -₪מיליון  1כן, ועכשיו יש לי שאלה. זה  מר כפיר מימון:

 
 והשני?  ליעז:גב' ברוריה א

 
שיפרנו את המצב. עכשיו יש לי שאלה, ₪, מיליון  0.1וזה המחזור זה  מר כפיר מימון:

מה את ממליצה בדרך ₪, מיליון  2נגיד אנחנו רוצים לקחת הלוואה על 
 כלל על התקופה? 

 
 זה בדו"ח השיפור אני חושבת. ₪ מיליון  2  גב' רונית ד. עייאש:

 
 ייה, זה החזר זה הלוואה. שנייה, שנ מר כפיר מימון:

 
 ליד המיליון.  2.5-אז תכתוב את ה  גב' רונית ד. עייאש:

 
 תקופה.  עו"ד קובי נודלמן:

 
 זה יתרת קרן.  מר כפיר מימון:

 
 בסדר, אבל זה אותו דבר מה שאתה לוקח עכשיו.   גב' רונית ד. עייאש:

 
בואו נעשה הכול בחשבון ₪. מיליון  2אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים לקחת  מר כפיר מימון:

בסדר? נגיד ₪,  300,000שנים נצטרך להחזיר  10-מהיר, נגיד ל נדלריםס
 שנים נכון?  10

 
 אתה לא מקטין אתה מגדיל, זה לא במינוס.   גב' רונית ד. עייאש:

 
החזר. אנחנו ניקח ₪  300,000שנים  10נכון. בסדר? פחות או יותר  מר כפיר מימון:

₪ מיליון  10שנים, אגב צריך להחליט אם  10-ל₪ יון מיל 2הלוואה על 
כי אתה יודע אם אתה רוצה להשאיר פה ירושות או ₪, מיליון  5או 

  -שנים 10-ל₪  300,000להמשיך איתם, אז 
 

 שנים.  15-לא, זה ל גב' ליליאן אדרי:
 

 שנים.  10-בואי נגיד ל מר כפיר מימון:
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 )מדברים יחד( 

 
לבית ספר גם אותם ₪ מיליון  5רונית, ₪ מיליון  5אנחנו רוצים  עכשיו מר כפיר מימון:

  -שנה 15-שנים זה ל 10-נגיד בית ספר זה לא בונים ל
 

  -עוד פעם אתה לא לוקח הלוואה  גב' רונית ד. עייאש:
 

 לבית ספר. ₪ מיליון  5מי אמר  גב' ברוריה אליעז:
 

 קודם כל כן, השקעה כזאתי גדולה כן. מר כפיר מימון:
 

 )מדברים יחד( 
 

 יאללה. אני עושה חשבון סנדלרים.   10? 10רונית  מר כפיר מימון:
 

 אתה יודע מה לא, ליליאן לכמה זמן המקסימום שלקחנו הלוואה?   גב' רונית ד. עייאש:
 

 רונית חשבון סנדלרים.  מר כפיר מימון:
 

 הלאה, בואו נתקדם, נתקדם.  מר יוסף ניסן:
 

 עד לפה בסדר? ₪.  600,000ך להחזיר עוד בערך נצטר מר כפיר מימון:
 

 כן, כן.  מר יוסף ניסן:
 

 לא, יותר.   גב' רונית ד. עייאש:
 

 ₪.  600,000גג ₪.  600,000פחות  רו"ח דורית כהן:
 

אוקיי? עכשיו מה ₪, יופי. זאת אומרת יש לנו פה עוד תוספת מיליון  מר כפיר מימון:
  -ההכנסות שהמועצה צפויה לקבל

 
 יפה.  מר יוסף ניסן:

 
 הגדלה.  מר כפיר מימון:

 
 ₪. מיליון  2-ארנונה ממגורי דיור מוגן כ מר יוסף ניסן:

 
  -בפלוס₪ מיליון  2אז יש לנו  מר כפיר מימון:

 
 ₪.  800,000יש לנו מהחניון הצבאי עוד  מר יוסף ניסן:

 
 עוד לא אושר כלום.  מר שלומי שטרית:

 
ניקח את ההצעה של חברי המועצה ובראשם רונית להעלות ואם אנחנו  מר יוסף ניסן:

 ₪.  800,000ארנונה בשנה הבאה, יהיה לנו עוד 
 

 מי ביקש להעלות ארנונה?  מר שלומי שטרית:
 

 -לא אבל שנייה, ארנונה כנגד זה מר כפיר מימון:
 

 )מדברים יחד(
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יית הארנונה, יוסי, אבל הארנונה זה מאזן את עליות שכר. חצי מעל מר כפיר מימון:

  -בסדר? עכשיו יש לי שאלה, מה הסיכוי... מתקבל לא יתקבל
 

 סיכוי גבוה מאוד.  מר יוסף ניסן:
 

 אוקיי בוא ניקח את זה בחצי?  מר כפיר מימון:
 

 קח את זה בחצי.  מר יוסף ניסן:
 

 2-אז על פניו גם אם ניקח את ה₪, מיליון  ₪2.8... מיליון  2לקחנו  מר כפיר מימון:
 10את יודעת מה גם אם ניקח פה ₪, מיליון  5וגם אם ניקח ₪ ליון מי

יש ₪ מיליון  1.8-אנחנו ב₪, מיליון  1.5נצטרך לשלם פה עוד ₪, מיליון 
מיליון ש"ח. זאת אומרת על פניו תזרימית  2.8לנו תוספת צפויה של 

אפשר עוד לעמוד בזה. אז זה ככה רק להכניס את הדברים לפרופורציה. 
  -תוך זהעכשיו ב

 
 תודה.   גב' רונית ד. עייאש:

 
נכון צריך להחליט על סדרי עדיפויות, כי הצרכים שלנו הם הרבה יותר  מר כפיר מימון:

  -5-10-מ
 

עם כל הכבוד אני חשבתי לתת ₪, מיליון  2ברגע שהדיור נכנס עם   גב' רונית ד. עייאש:
 לחינוך ולא לשים אותו על מצלמות. 

 
 זה לא חינוך? ₪ מיליון  10ה למ מר יוסף ניסן:

 
 לא, זה מבנה זה לא חינוך. זה לתת לפעילות נוספת שנדרשת.   גב' רונית ד. עייאש:

 
 למבנה. ₪ מיליון  10אני עוד לא הבנתי...  גב' ברוריה אליעז:

 
 בינתיים לא דנים על זה.  רו"ח דורית כהן:

 
 זורקים מספרים?  לא, אבל למה זורקים מספר כזה? איך גב' ברוריה אליעז:

 
 זה לא יקרה.  מר יוסף ניסן:

 
 לא אחראי. מספר לא אחראי.  גב' ברוריה אליעז:

 
  -חברים בואו נתקדם מר יוסף ניסן:

 
  -את יודעת שיש תכנית במגירה  גב' רונית ד. עייאש:

 
 תכנית? לא, אני לא יודעת. ₪ מיליון  10את יודעת שיש  גב' ברוריה אליעז:

 
  -קודם כל אני מודה לך כפיר ן:מר יוסף ניס

 
  -אני לא יודעת גב' ברוריה אליעז:

 
 מודה לך, זה גם מה שרציתי לומר עכשיו.  מר יוסף ניסן:

 
 ונדמה לי שאני צודקת.  גב' ברוריה אליעז:
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 אבל לקחת לי וזה בסדר.  מר יוסף ניסן:
 

 את תצחקי.  גב' ברוריה אליעז:
 

 אני לא.   גב' רונית ד. עייאש:
 

  -זה לא יהיה, כל עוד אני במועצה זה לא יהיה. אז את יכולה לצחוק גב' ברוריה אליעז:
 

  -ברוריה, ברוריה, אני עובר מר יוסף ניסן:
 

כשיש חינוך וצריך להפוך את החינוך ₪ מיליון  10אני לא זורקת  גב' ברוריה אליעז:
 לאיכותי על בלוקים ועל ברזלים. 

 
 300,000י רוצה לאשר את סך הכול הלוואה. מפגעי מדרכות חברים, אנ מר יוסף ניסן:

שיפוץ גן ₪,  300,000 2020שיפוצי קיץ ₪, התקנת מצלמות מיליון ₪, 
שיפוץ והצטיידות מעון נחליאלי ₪,  200,000יערה לבניית מרכז שפ"ח 

 מי בעד? ₪, מיליון  2סך הכול ₪,  200,000
 

 לא מבינה. מה זה מי בעד? אני   גב' רונית ד. עייאש:
 

 . 7ללקיחת ההלוואה.  מר יוסף ניסן:
 

 . 7 גב' ברוריה אליעז:
 

 , רונית מתנגדת. 7 מר יוסף ניסן:
 

. שפ"ח לא הצלחנו לקלוט, היה תאבל אני רוצה להגיד למה אני מתנגד  גב' רונית ד. עייאש:
לנו קשיים לקחת פסיכולוגית אחת. אני רוצה שתסביר לי מה אתה 

 כז שפ"ח. הולך לעשות במר
 

 נענה לך, חבל לעכב.  אתעלי שאילת מר יוסף ניסן:
 

 2הלוואה על סך  נטילתלאשר ובהתנגדות הח' דמרי עיאש : הוחלט ברוב קולות החלטה
 ₪. מיליון 

 
 במימון קרן לעבודות ₪,  150,000 סך שיפוץ מגרשי פטאנק על 370תב"ר אישור  8.5לסעיף 

 פיתוח.  
 

 370"רים, אני רוצה לשחרר פשוט את החברים. יש פה תב"ר אישור תב מר יוסף ניסן:
₪,  150,000שיפוץ מגרשי פטאנק זה תב"ר כבר קיים ויש בו כסף על 

 במימון קרן לעבודות פיתוח. 
 

 רגע מה עם זה?  גב' ליליאן אדרי:
 

 אני רוצה לשחרר אותם, אחרי זה אנחנו ניגע בכל.   מר יוסף ניסן:
 

  -קרן לעבודות פיתוח, עוד פעם לוקחים כסף משרונית מה זה מר שלומי שטרית:
 

 לא, לא, יש כסף בקרן עבודות הפיתוח.   מר יוסף ניסן:
 

 אין בעיה לפטאנק. זה הלוואה אמרנו לוקחים, לא לוקחים משם,  מר שלומי שטרית:
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 יש כסף קיים.   מר יוסף ניסן:
 

בין, לוקחים משם או אין בעיה נאשר לכם את הפטאנק, רק לה מר שלומי שטרית:
 מההלוואה. 

 
 קרן לעבודות פיתוח. יש קרן לעבודות פיתוח.   מר יוסף ניסן:

 
 היטלי השבחה.  גב' ליליאן אדרי:

 
 אז זה לא הלוואה, זה לא הלוואה.  מר שלומי שטרית:

 
 לא הלוואה, לא הלוואה.   מר יוסף ניסן:

 
  -זה מהכנסות עו"ד קובי נודלמן:

 
  לשיפוץ מגרשי פטאנק? 370מי בעד תב"ר   מר יוסף ניסן:

 
   תסבירו לי מה עושים שם?  גב' רונית ד. עייאש:

 
  -בעד 7אין בעיה, נסביר אחר כך.   מר יוסף ניסן:

 
 איזה תב"ר זה?  גב' עדנה זטלאוי:

 
 . 370  מר יוסף ניסן:

 
 ₪.  150,000אני נמנעת מאי מתן הסברים למה צריך   גב' רונית ד. עייאש:

 
 שיפוץ.   מר יוסף ניסן:

 
 מה זה שיפוץ? על מה צריך, השקיעו לפני שנה שם. לפני שנה.   גב' רונית ד. עייאש:

 
 לא, מי השקיע לפני שנה?   מר יוסף ניסן:

 
 אני יכול להסביר?  מר זכריה קציר:

 
 כן.   מר יוסף ניסן:

 
 עדון של פטאנק. אוקיי, שלום שמי זכריה קציר, אני יו"ר ועד המו מר זכריה קציר:

 
 כבוד הוא לנו.   גב' רונית ד. עייאש:

 
 הסגן שלך.  גב' ברוריה אליעז:

 
 40שנים אנחנו פעילים יש לנו  10זה הסגן, זה הגזבר שלנו. במשך  מר זכריה קציר:

חבר'ה שפעילים בפטאנק. ובפטאנק הזה ניסו כמו שאת אומרת לעשות 
יה חטא הקדמון, כי לא שיפוצים רק קלקלו, כיון שעשו את זה זה ה

ביצעו את זה כמו שצריך מההתחלה. לא ניקו את זה, לא שמו את 
  -החומר המתאים, לא לקחו יועץ מקצועי לעניין הזה

 
 חבל שעובדיה לא פה.   גב' רונית ד. עייאש:

 
עובדיה יודע בדיוק את זה. הוא בעד, הוא יחד איתנו, לקחנו את  מר זכריה קציר:

מועצה הקודם מר אלי לוי, את ראש המועצה עובדיה ואת ראש ה
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  -הקיים את יוסי ניסן
 

 אבי סולימאני מהמתנ"ס.  גב' עדנה זטלאוי:
 

  -אבי סולימאני מהמתנ"ס ועוד ה מר זכריה קציר:
 

 ברור לנו שלקחתם.   גב' רונית ד. עייאש:
 

 לב.   מר יוסף ניסן:
 

 לב מהמועצה וגם המתכנן שלו.  מר זכריה קציר:
 

 אין בעיה את כולם.   רונית ד. עייאש:גב' 
 

את כולם. עשינו סיורים. עשינו סיור במקום וראש המועצה הקודם  מר זכריה קציר:
אלי לוי הבטיח לנו, וזה היה בתוכניות הקודמות של האצטדיון שיהיו 

מגרשים שם. ועכשיו רצו לבוא לעשות את זה שם. אמרתי אנחנו  10
המקום. באנו עשינו סיור עם כל הצוות  רוצים לעשות סיור ולראות את

  -מינימום₪ הזה, הגענו למצב של חצי מיליון 
 

 יותר.   מר יוסף ניסן:
 

מינימום... אני אומר על מינימום של המינימום, אין שום תשתית שם  מר זכריה קציר:
לא לחשמל, לא למים, לא לחומר הזה. ואז אמרתי להם חבריה יחד עם 

שנה,  15שנים עוד  10שנלך לשם כי זה יהיה עוד  החברים שלי אין טעם
אנחנו רוצים את המגרשים האלה לשפץ בצורה מסודרת, לשקם אותם, 

המגרשים היו  2דהיינו להוציא את כל החומר מתוך המגרשים האלה. 
מגרשים זה היה חפלפ כזה, שמו סתם  3-4-למעשה תקניים, כל ה

אפשר לשחק, אי אפשר חומר... כל חורף כל זה תעלות יש שמה, אי 
איש, ואנחנו רוצים  40-איש בהתחלה הגענו ל 8להתאמן, התחלנו 

בהתנדבות, זה חבר'ה צעירים, דהיינו  עושים פה לקדם את זה, אנחנו
השלב הבא שהנכדים יוכלו גם כן לעשות את זה, כי זה קיים 

 לתחרויות. אנחנו מתחרים בליגת הוותיקים בערד. 
 

  -םתראיתי שאירח  גב' רונית ד. עייאש:
 

שנים, אנחנו מארחים אצלנו ואנחנו מתביישים באירוח, כיוון שיש  10 מר זכריה קציר:
 -לנו מגרשים הכי גרועים באזור הזה... בכל המקומות

 
 )מדברים יחד( 

 
 שייגמר השיפוץ.   מר יוסף ניסן:

 
 לא, שיבואו היום לראות. לפני ואחרי.  מר זכריה קציר:

 
 גאוני.   מר יוסף ניסן:

 
לכן אני אומר כל החבר'ה האלה הכול בהתנדבות. אנחנו משלמים על  מר זכריה קציר:

לכדורים, לא קיבלנו מהמועצה, והגזברית תאשר ₪  500-700כדורים 
את זה... אנחנו נוסעים לחוץ לארץ להתחרות בשם מועדון להבים, אם 

  -זה ברצלונה ואם זה מרסיי כבר שנה שלישית
 

 על חשבונכם.   יסן:מר יוסף נ
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הכול על חשבוננו, לא ביקשנו לא רצינו. תלבושות אותו דבר. הלוואי  מר זכריה קציר:

וכל אחד מאלה... יעשה את מה שאנחנו עושים. אנחנו לא ביקשנו, מה 
ביקשנו את המינימום לשפץ לנו את המגרשים על מנת שנוכל לשחק... 

 ולצרף את כל... במועצה להיפגש... 
 

 אתה אומר שהשיפוץ הקודם היה לא ראוי.   רונית ד. עייאש:גב' 
 

 גרוע ואף יותר...  מר זכריה קציר:
 

 נכון מאוד.   מר יוסף ניסן:
 

 הוא אומר עשינו הכול.  מר זכריה קציר:
 

 אבל זה טוב, ככה הבנו מה צריך.   מר יוסף ניסן:
 

 )מדברים יחד( 
 

 אני רוצה שתבואו לשחק.  מר זכריה קציר:
 

 טוב, חברים תודה רבה, תודה רבה לכם משוחררים.   מר יוסף ניסן:
 

 )מדברים יחד( 
 

 אחרי הנאום שלך עשית אותה ממתנגדת לנמנעת.   מר יוסף ניסן:
 

 היא לא נמנעת, היא בעד.  מר שלומי שטרית:
 

 לא, היא נמנעת.   מר יוסף ניסן:
 

 )מדברים יחד(
 

ר לך יוסי, תשמע תקשיב, אתה גורם פה לנו אי יוסי, אני רוצה להעי מר שלומי שטרית:
 נעימות עם תושבים. 

 
 ממש.   גב' רונית ד. עייאש:

 
  -אתה מזמין אותם מר שלומי שטרית:

 
 ממש.   גב' רונית ד. עייאש:

 
  -... שאנחנו מר שלומי שטרית:

 
 ממש ככה.   גב' רונית ד. עייאש:

 
 י. מה רצית להסתיר מהם? לא הבנת  מר יוסף ניסן:

 
לא במקום. פעם הבאה כשרוצים להעביר פה משהו יזמינו לך פה  מר שלומי שטרית:

 חברים וכאלה, לא במקום. 
 

 זו ישיבת מועצה אתה יודע היא פתוחה לכולם.  עו"ד קרין כהן:
 

 יקירתי, זה מגמתי, זה מגמה.  מר שלומי שטרית:
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. הם בעצם אמרו שהם לא, לא נכון. שאלו מתי זה אני אמרתי להם מר יוסף ניסן:

 יבואו. 
 

שיפוץ מגרשי  370תב"ר לאשר את ובהימנעות הח' דמרי עייאש : הוחלט ברוב קולות החלטה
 במימון קרן לעבודות פיתוח.₪,  150,000פטאנק על סך 

 
 ₪.   1,200,000מחזור הלוואות על סך  - 6לסעיף 

 
צריך ₪,  1,200,000על סך נחזור חזרה. מחזור הלוואות  6אנחנו בסעיף  מר יוסף ניסן:

 להצביע עבור זה? 
 

 כן.  גב' ליליאן אדרי:
 

 כן? אוקיי, אז מי בעד? ריבית יותר נמוכה, כולם פה אחד.  מר יוסף ניסן:
 

מה שחשוב סליחה, שיש לנו משא ומתן שייכתב בפרוטוקול. יש לנו  גב' ליליאן אדרי:
  -משא ומתן בין

 
 עלים. עם בנק דקסיה והפו מר יוסף ניסן:

 
בין דקסיה לבין בנק הפועלים. המועצה האם היא מאשרת לי לעשות  גב' ליליאן אדרי:

 משא ומתן בשני הבנקים האלה. 
 

 כן.  מר יוסף ניסן:
 

 ברור.   גב' רונית ד. עייאש:
 

 כמובן בריבית הנמוכה ביותר.  גב' ליליאן אדרי:
 

 בוודאי. רצוי וראוי.  מר יוסף ניסן:
 

 וגם עם לאומי תבדקי. כמה שיותר נמוך.  יעז:גב' ברוריה אל
 

 ₪.  1,200,000: הוחלט פה אחד לאשר מחזור הלוואות על סך החלטה
כמו כן, מסמיכים את גזברית המועצה לנהל מו"מ בין הבנקים על מנת לזכות בריביות 

 הנמוכות ביותר.

 
 אישור תכנית חומש מפעל הפיס.  - 7לסעיף 

 
 

נית חומש מפעל הפיס על פי התאמות... רשויות מקומית אישור תכ מר יוסף ניסן:
 . 2019-2023לשנת 

 
 טמטמת אותנו הישיבה שלך, תב"רים, חלק עשית סחרחורת.   גב' רונית ד. עייאש:

 
נחזור לזה, נחזור לעידן הנגב. בואו נתקדם. התקציב שלנו במפעל  מר יוסף ניסן:

יש עוד כמה פרמטרים, הפיס עומד על סדר גודל, זה לפי גודל יישוב, ו
בשנה. אפשר לאגם תקציבים ₪  600,000עומד על סדר גודל של 

שנים, כדי לאגם את התקציבים, וזה מה  5-ולהגיש תכנית חומש ל
  -מכיוון... מפעל הפיס₪  600,000-שעשינו. אגב זה יהיה יותר מ
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 שלחנו את הטבלה הזאת.  גב' ליליאן אדרי:
 

 ₪.  575,000יה זה ה  גב' רונית ד. עייאש:
 

, 2023, 2022, 2021, ונשאר לנו 2020-ו 2019את תקציב  תקצבנו אנחנו גב' ליליאן אדרי:
שלחתי גם את המכתב של תכנית החומש שאנחנו יכולים לאשר 

  -אותה. מבקשים את האישור שלכם, אנחנו ישבנו
 

 לא כל כך הבנתי מה מבקשים.   גב' רונית ד. עייאש:
 

 מה אנחנו מבקשים?  :גב' ליליאן אדרי
 

 כן.   גב' רונית ד. עייאש:
 

 תסתכלי על התוכנית.  מר יוסף ניסן:
 

 את רוצה שאני אפרט?  גב' ליליאן אדרי:
 

 אני מאשרת? זה מולי. מה   גב' רונית ד. עייאש:
 

 תכנית החומש, מצורף היה לזה את המכתב של מפעל הפיס.  גב' ליליאן אדרי:
 

 כן, מה אנחנו מאשרים.   גב' רונית ד. עייאש:
 

... מפעל הפיס המועצות האזוריות והמרכז השלטון המקומי, שבו  גב' ליליאן אדרי:
מבקשים מאיתנו, יש לכם את התקציב אתם יכולים לאגם אותו 

שנים הבאות, אנחנו ישבנו החלטנו לפי הצרכים וכמובן  5-במהלך ה
 לפי היעדים של מפעל הפיס. 

 
 מה זה לאגם אותו.   גב' רונית ד. עייאש:

 
לאגם זה לאגם בתוכנית שנתית. כל שנה לכתוב מה אנחנו רוצים  גב' ליליאן אדרי:

 לקחת מהם. 
 

  -2021כי בשנת   גב' רונית ד. עייאש:
 

הם אמרו לנו שאנחנו יכולים גם לקחת את אותם סכומים גם בשנה  גב' ליליאן אדרי:
 אחת. 

 
 הבנתי.   גב' רונית ד. עייאש:

 
 אבל אנחנו החלטנו לפזר את זה לשנים.  ' ליליאן אדרי:גב
 

  -את רוצה לאשר 2021אז זאת אומרת   גב' רונית ד. עייאש:
 

 נוצל.  2020-2019נוצל,  גב' ליליאן אדרי:
 

 ₪.  570,000יש  2021אני עברתי הלאה   גב' רונית ד. עייאש:
 

 נכון.  גב' ליליאן אדרי:
 

 רוצה שנאשר עכשיו? לא ברור לי.  מה את  גב' רונית ד. עייאש:
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מחולקים א' ₪  2,006,000-את היעדים. היעדים של הסכום של ה גב' ליליאן אדרי:
 2019בשנת ₪  370,000לשיפוץ מבנה פיס, לשיפוץ של המתנ"ס על סך 

שזה סך הכול לנושא בנייה ₪  265,000לשיפוץ הקונסבטוריון 
כנית מלגות של מפעל הפיס אגב יש ת₪,  100,000למלגות ₪.  635,000

כשמפעל ₪,  10,000מלגות על סך  20היום, שאנחנו יכולים לחלק 
המועצה תיתן את ₪.  5,000והמועצה נותנת ₪  5,000הפיס נותן 

הסכום הזה מתוך הכספים שמגיעים גם ממפעל הפיס. ... הצטיידות 
  -מועדון נוער

 
  -אנחנו לוקחים חצי ומפעל הפיס מר שלומי שטרית:

 
לא, מפעל הפיס מממן את הכול, כי מהתקציב שמגיע ממפעל הפיס  מר יוסף ניסן:

 שלנו. ₪  100,000-אנחנו יכולים לקחת גם משמה את ה
 

ולא מגיע לנו בעצם  2020-ו 2019יש לי שאלה, בעצם בגלל שניצלנו  מר כפיר מימון:
  -כלום

 
 ₪.  296,000נשאר לנו  גב' ליליאן אדרי:

 
אז הדרך שלנו לקבל השנה ושנה הבאה זה לעשות תכנית חומש?  מר כפיר מימון:

 הבנתי נכון? 
 

  -הדרך שלנו גב' ליליאן אדרי:
 

  -כי אם נבקש מר כפיר מימון:
 

  -שנים, זה נקרא אמת מידה 5שנים, תקציב  5לקחת את אותם  גב' ליליאן אדרי:
 

 ולפזר אותה.  מר כפיר מימון:
 

  -ומית מגיע לה אמת מידהכל רשות מק גב' ליליאן אדרי:
 

 ולפזר אותם אבל.  מר כפיר מימון:
 

  -או לפזר אותם לשנים או לקחת אותם גב' ליליאן אדרי:
 

 למשהו אחד.  מר כפיר מימון:
 

אני יכולה לקחת ₪  2,006,000... זאת אומרת אם היום יש לי לזכותי  גב' ליליאן אדרי:
וצים, כי יש כאן תכנית . אנחנו לא ר2019-אותם ולבצע אותם הכול ב

גם שאפשרה לנו לתת גם למחלקת רווחה וגם לנוער וצעירים לתת 
 תקציבים כאן וגם לנושא התרבות. 

 
מה האפשרויות לקבל אבל מהם? איזה עוד סעיפים אפשר לקבל  מר כפיר מימון:

 מהם? איזה דברים עוד אפשר? 
 

 ן המון יעדים. בנייה, שיפוצים, הם נותנים לנו המו גב' ליליאן אדרי:
 

 על המון תחומים.  שזה מתפר מר נפתלי אדר:
 

ולכן ישבנו ובדקנו את כל היעדים וכמובן את הצרכים, מה אנחנו  גב' ליליאן אדרי:
רוצים יותר. ועלה גם הצורך לתת גם למחלקת הרווחה וגם לנושא 

שזה מחולק  2019בשנת ₪  228,000תרבות, וגם לנושא הצעירים. אז 
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אותם יעדים, חוץ ממה שאמרתי מהתחלה, סך הכול חילקנו כל שנה ל
לפי היעדים האלה, אנחנו אמורים להצביע עבור ₪  2,005,000

התוכנית הזאת, כדי שיאפשרו לנו לקחת את הכסף הזה במהלך 
 השנה. 

 
סדר ₪,  570,000-אגב אני עוד פעם חוזר ואומר, זה לא מסתכם רק ב מר יוסף ניסן:

  -₪ 400,000גודל של עוד 
 

 כן.  ,הצמדות והכנסות שלא צפויות וכי תמיד הי גב' ליליאן אדרי:
 

בגלל ההכנסות של מפעל הפיס הם יותר גדולות. כולל בסוף השנה  מר יוסף ניסן:
 הזאת, זה מה... 

 
זאת אומרת אנחנו בטקטיקה אחרת עכשיו בהשוואה לשנים קודמות,   גב' רונית ד. עייאש:

שנים הבאות, זאת אומרת מנצלים  3-את ה אנחנו לוקחים את הכסף
 את סוף החומש, למעשה על הוצאות השוטף. 

 
  -כן, מפעל הפיס השנה גב' ליליאן אדרי:

 
 בנינו מועדון נוער, בנינו דברים אחרים.   גב' רונית ד. עייאש:

 
 -היתההשנה  גב' ליליאן אדרי:

 
 )מדברים יחד( 

 
  -%15לפחות מינימום של  גב' ליליאן אדרי:

 
 הבנתי.   גב' רונית ד. עייאש:

 
  -מתוך אמת המידה 30%שילך לקהילה. אנחנו החלטנו שזה יהיה  גב' ליליאן אדרי:

 
 לא, אבל כל הסכום מלגות, רווחה וקהילה, תרבות פלוס, זה הפעלה.   גב' רונית ד. עייאש:

 
 תכנית הפעלה כן.  גב' ליליאן אדרי:

 
 ? 2019-אבל מלגות רק ב מר כפיר מימון:

 
 מה?  גב' ליליאן אדרי:

 
 שנים הבאות?  4-? לא יהיה כאילו ב2019-רק ב₪  100,000למה מלגות  מר כפיר מימון:

 
 בדיוק.   גב' רונית ד. עייאש:

 
 אנחנו לא יכולים לדעת... מפעל הפיס.  גב' ברוריה אליעז:

 
 אבל אפשר לקחת את זה לדברים אחרים.  מר כפיר מימון:

 
הסבירות היא מאוד מאוד גבוהה שאמת המידה תעלה, כמו שהוא  אדרי: גב' ליליאן

תוספת שנתית לכל שנה, ולכן הסיכויים ₪  400,000-ו₪  300,000אמר 
 כך אני גם רואה את זה, שהמלגות כן יחולקו גם בשנה הבאה. 

 
 התוכנית הזאתי שנתית.  דובר:
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 מה היה בשנים הקודמות מלגות?  מר כפיר מימון:
 

... 2019כפיר, שנים קודמות אנחנו תקצבנו מהמועצה, גם השנה בשנת  ליליאן אדרי:גב' 
 וזה מלגות רק למצטיינים. ₪  20,000

 
 ₪.  100,000אז למה  מר כפיר מימון:

 
אני רוצה להסביר כי אני קיבלתי את החומר. זה חומר שהגיע השנה,  גב' ברוריה אליעז:

. השנה הגיע, לא הגיע בשנים אני לא יודעת אם הגיע בשנים הקודמות
הצעה למצ'ינג שהמקסימום של המצ'ינג הוא  ממפעל הפיס הקודמות,
מלגות ואנחנו נעשה ₪  100,000, הם ישקיעו 100,000מול   100,000
 את... 

 
 מלגות.  20אגב זה מינימום  גב' ליליאן אדרי:

 
 ,כך, ואנחנו לא יודעיםואנחנו נענינו, היה דיון ראש המועצה נענה ל גב' ברוריה אליעז:

-לנבא מה שהם יעשו להבא מפעל הפיס, כרגע אנחנו בטוחים ל ,כפיר
2019 . 

 
אבל למה לא ניקח להמשיך את מה שאת אומרת, למה לא ניקח את   גב' רונית ד. עייאש:

מתוך מחשבה שאנחנו רוצים להמשיך את התוכנית, ₪  100,000-ה
  -ונוריד ממקום אחר ונשים אותו

 
 ממפעל הפיס. ₪  100,000אני לא יודעת אם אני אקבל עוד  רוריה אליעז:גב' ב

 
 ₪.  400,000עזבי אנחנו נקבל עוד ₪,  400,000אנחנו נקבל עוד  מר יוסף ניסן:

 
 בבקשה הלוואי, כי התוכנית שהולכים לבנות, הלוואי רונית.  גב' ברוריה אליעז:

 
  -לך עוד זה מה שאני אומרת שיהיה  גב' רונית ד. עייאש:

 
 כי התוכנית שהולכים לבנות היא אמורה להיות לשנים.  גב' ברוריה אליעז:

 
  -לא מתחילים לשנה אחת ובונים  גב' רונית ד. עייאש:

 
 הלוואי, הלוואי.  גב' ברוריה אליעז:

 
 ... תכנית חדשה מלאה.   גב' רונית ד. עייאש:

 
 רונית, אני מסכימה איתך.  גב' ברוריה אליעז:

 
 לא עובדים בשביל שנה.   ' רונית ד. עייאש:גב
 

 -2020אני מסכימה שלתוכנית אינשאללה של  גב' ברוריה אליעז:
 

 )מדברים יחד(
 

טוב חברים, בואו נתקדם אנחנו קצרים בזמן. חברים, מי בעד תכנית  מר יוסף ניסן:
 החומש מפעל הפיס. פה אחד. 

 
 לא. כפיר מה?  גב' עדנה זטלאוי:

 
 כפיר?  סן:מר יוסף ני
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 כפיר זה גמיש לשאלה שלך זה ניתן לשינוי.  מר נפתלי אדר:

 
 אוקיי.  מר כפיר מימון:

 
 אז אתה מצטרף? פה אחד.  גב' עדנה זטלאוי:

 
אחר כך לשנות את זה. זאת אומרת קיבלנו אישרו לנו את בהנחה שאפשר  מר כפיר מימון:

 הזה, אחר כך אפשר להעביר ממקום למקום. 
 

  -כפיר זה חייב להיכתב בפרוטוקול שזה גמיש, כי זה חלק  ת ד. עייאש:גב' רוני
 

 כתוב, כתוב.  מר יוסף ניסן:
 

 )מדברים ביחד(
 

 חברים, בואו נתקדם.  מר יוסף ניסן:
 

במסגרת אמות מידה  חומש מפעל הפיסה: הוחלט פה אחד לאשר את תכנית החלטה
 2019-2023לרשומ"ק לשנים 

 
₪.  50,000פעמונית על סך  –תכנון הגבהת צומת ורד  366"ר אישור תב - 8.1לסעיף 
 מקרן עבודות פיתוח.₪  15,000-משרד התחבורה ו₪  35,000במימון:

 
 חברים אישור תב"רים.   מר יוסף ניסן:

 
  -אני מבינה שיש משרה חדשה גב' ברוריה אליעז:

 
פעמונית  –בהת צומת ורד תכנון הג 766אישור תב"רים. תב"ר  8ברוריה, סעיף  מר יוסף ניסן:

מקרן ₪  15,000-משרד התחבורה ו₪  35,000במימון: ₪.  50,000על סך 
 עבודות פיתוח. מי בעד? 

 
 איפה זה פעמונית?   גב' רונית ד. עייאש:

 
 )מדברים יחד( 

 
 תכנון הגבהת צומת.   מר יוסף ניסן:

 
 מה זה הגבהת צומת?   מר כפיר מימון:

 
 חד? פה א גב' עדנה זטלאוי:

 
 מגביהים את הצומת.   מר יוסף ניסן:

 
 )מדברים יחד( 

 
 אתה תעלה את זה בדיון הבא... בסדר? אתה תביא את זה לדיון הבא...  מר שלומי שטרית:

 
 אין בעיה, אין בעיה.   מר יוסף ניסן:

 
  -... או מורחים אותי, בדיון הבא מר שלומי שטרית:
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 . %100  מר יוסף ניסן:
 

 כל נושא הבמפרים ביישוב.  רית:מר שלומי שט
 

 בסדר אין בעיה, סגור.  מר יוסף ניסן:
 

 רק שנייה הבמפר הזה המטרה שלו מה להאט את התנועה? מר כפיר מימון:
 

הגישו למשרד התחבורה, אישרו לנו כמה פרויקטים  2018בשנת  מר יוסף ניסן:
 שביניהם הדבר הזה. 

 
 בעד.   מר כפיר מימון:

 
 בעד, אז כולם פה אחד.  וי:גב' עדנה זטלא

 
פעמונית על סך  –תכנון הגבהת צומת ורד  366תב"ר : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה
 מקרן עבודות פיתוח.₪  15,000-משרד התחבורה ו₪  35,000 במימון:₪.  50,000

 
 .₪ 50,000לוטם על סך  –הגבהת צומת ורד  367תב"ר אישור  - 8.2לסעיף 

 
באותה מתכונת, ₪,  50,000לוטם על סך  –הגבהת צומת ורד  367 תב"ר מר יוסף ניסן:

 מי בעד? פה אחד. 
 

ואני רוצה גם להוסיף בבקשה שעל יד הצומת הזאת לכיוון הרכבת גם  גב' ברוריה אליעז:
  -ההוא, ביחד עם צומת לוטם ו

 
 לא, מה קשור הרכבת?  מר יוסף ניסן:

 
 ל יד חוגלה. הצומת לכיוון הרכבת, ע גב' ברוריה אליעז:

 
הא זה לא קשור, זה לא קשור. לא קשור לזה, זה תב"ר ספציפי רק  מר יוסף ניסן:

 לזה. 
 

 זה נקודתית.  מר נפתלי אדר:
 

 אבל לא עשיתם את חוגלה?  גב' ברוריה אליעז:
 

 לא, לא, לא, אין חוגלה.  מר יוסף ניסן:
 

 עוד לא? עוד לא?  גב' ברוריה אליעז:
 

 פה חוגלה.  אין מר יוסף ניסן:
 

 מתי יהיה חוגלה?  גב' ברוריה אליעז:
 

 )מדברים יחד( 
 

 אני רוצה לומר לך שיש פסק דין של בית משפט ולא מיישמים אותו...  מר שלומי שטרית:
 

 אבל חייבים את החוגלה.  גב' ברוריה אליעז:
 

 שלומי אבל בוא באמת.  מר יוסף ניסן:
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 מה אבל לא?  מר שלומי שטרית:

 
למה אתה קובע שלא מיישמים? אבל למה אתה קובע שלא מיישמים  ף ניסן:מר יוס

 שלומי? על סמך מה? על סמך מה אתה אומר את זה? 
 

 לא רואה שום דבר.  מר שלומי שטרית:
 

 רגע, עד מתי אנחנו צריכים ליישם אותו?  מר יוסף ניסן:
 

 כמה פעמים דיברנו על זה?  מר שלומי שטרית:
 

  -מתי אנחנו צריכים ליישםעד  מר יוסף ניסן:
 

 כמה פעמים דיברנו על זה?  מר שלומי שטרית:
 

אבל אתה טועה. עד איזה תאריך יש לנו ליישם אותו את פסק הדין  מר יוסף ניסן:
 אתה יודע? 

 
  -תגיד לי באמת מר שלומי שטרית:

 
 אתה מבין?  מר יוסף ניסן:

 
הגיש עוד, הוא הגיש ואתה יודע  אתה יודע שהוא הגיש ערעור, שהוא מר שלומי שטרית:

 את זה, נכון שהוא הגיש? 
 

 לא, אני לא יודע.  מר יוסף ניסן:
 

 אבל אנחנו יושבים איתו דנים איתו.  מר נפתלי אדר:
 

 הכול בסדר שלומי.  מר יוסף ניסן:
 

 הכול בסדר.  מר נפתלי אדר:
 
 

 ₪. 50,000על סך  לוטם –הגבהת צומת ורד  367תב"ר : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה
 

במימון מלא ₪  35,400מבצע סככות בתחבורה ציבורית על סך  368תב"ר אישור  - 8.3לסעיף 
 של משרד התחבורה.

 
במימון ₪  35,400מבצע סככות בתחבורה ציבורית על סך  368חברים, תב"ר  מר יוסף ניסן:

 מלא של משרד התחבורה. מי בעד? 
 

 כולם.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 כולם.   סף ניסן:מר יו
 

 35,400מבצע סככות בתחבורה ציבורית על סך  368תב"ר  : הוחלט פה אחד לאשר אתהחלטה
  במימון משרד התחבורה.₪ 
 

 ₪.  500,000על סך  2019שיפוצי קיץ  369אישור תב"ר  - 8.4לסעיף 
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 מי בעד? ₪.  500,000על סך  2019שיפוצי קיץ  369תב"ר   מר יוסף ניסן:

 
 ₪.  200,000-כל השנים שופצו ב₪,  500,000תסביר, לא. תסביר לי מה זה   ית ד. עייאש:גב' רונ

 
  -זה התב"ר ש  מר יוסף ניסן:

 
תסביר לי מה הפער בין, כל שנה עושים שיפוצי קיץ זה..., זה שירותים, זה   גב' רונית ד. עייאש:

  -דלתות זה זה
 

  -נפתלינכון כל זה, יש לנו מדרכות,   מר יוסף ניסן:
 

 יפה, תסבירו מה.   גב' רונית ד. עייאש:
 

השנה אנחנו ביצענו סיור מקצועי שמה לאמוד את כל הנושא הזה, יש בבית  מר נפתלי אדר:
הספר המון שטחי אקרשטיין שעם השנים שקעו, יצרו בורות, הם מפגעים 
בטיחותיים, זה מסה גדולה של תיקונים שיש לעשות אותם, לא עשו אותם 

י מהיום שבית הספר הזה קם, אתם יכולים בעיקר לראות את זה, זה לדעת
  -בולט בצמידות של האדניות לאורך הקירות

 
 בחטיבה הצעירה, שימו לב בחטיבה הצעירה.   גב' רונית ד. עייאש:

 
לא הצלחנו ₪,  300,000זה בכל בית הספר. התוכנית המקורית הייתה על  מר נפתלי אדר:

האלה, ורצינו כבר לבוא ולעשות את זה פעם אחת לאמוד את כל הדברים 
  -₪ 500,000-בצורה יותר יסודית, ולכן הגענו ל

 
כולל גם את השיפוצים הרגילים שירותים, ₪  500,000-אז יש לי שאלה, ה  גב' רונית ד. עייאש:

  -אסלות, דלתות
 

 כן, כן.   מר יוסף ניסן:
 

 וגם את האקרשטיין.   גב' רונית ד. עייאש:
 
 כן.   ר יוסף ניסן:מ
 

 כולל אפילו נגיעה בחדר...  מר נפתלי אדר:
 

 מי בעד?   מר יוסף ניסן:
 

 כולל מה?   גב' רונית ד. עייאש:
 

 נגיעה בחדר המורים, לרווחת המורה.  מר נפתלי אדר:
 

 פה אחד, פה אחד.  גב' עדנה זטלאוי:
 

  -תיכולל לבד אגב, זה כולל לבד שהוא לא בריאו  מר יוסף ניסן:
 

 כל הלוחות בכיתות לא תקניים.  מר נפתלי אדר:
 

 כולל.   גב' רונית ד. עייאש:
 

 כולל.   מר יוסף ניסן:
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 כולל, לוחות... שהם לא תקניים לא עומדים בתקן, הם גורמים לאלרגיות.  מר נפתלי אדר:
 

צם טוב נרחיב את זה אולי בפעם הבאה כי יש לנו חלון זמן מאוד מצומ מר יוסף ניסן:
 לשיפוצים. 

 
 ₪. 500,000על סך  2019שיפוצי קיץ  369תב"ר : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה

 
 1,500,000 ךשיפוץ ושדרוג מגרש כדורסל על ס 359ביטול תב"ר מספר אישור  - 8.6לסעיף 

.₪ 

 
 ₪.  1,500,000שיפוץ ושדרוג מגרש כדורסל על סל  359ביטול תב"ר מספר   מר יוסף ניסן:

 
 לאן הוא חוזר הכסף?  נית ד. עייאש:גב' רו

 
 לקרן עבודות פיתוח.   מר יוסף ניסן:

 
 לקרן עבודות פיתוח.   גב' רונית ד. עייאש:

 
 כולם.   מי בעד?  מר יוסף ניסן:

 
 פה אחד.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 פה אחד.   מר יוסף ניסן:

 
ג מגרש כדורסל על שיפוץ ושדרו 359ביטול תב"ר מספר : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה

 ₪. 1,500,000סך 
 

 לסדר היום.   אאישור העלאת נוש -סעיף חדש על סדר היום 
 

 בואו נחזור לעידן הנגב.   מר יוסף ניסן:
 

יש לנו עוד תב"ר אחד שאמרת שתבקש ממליאת המועצה לאשר תוספת של  גב' ליליאן אדרי:
 ₪.  200,000למדרכות, כי ראינו שיש בעיה וצריך עוד ₪  200,000

 
  -אי אפשר לקחת גם בהלוואה וגם ב  גב' רונית ד. עייאש:

 
 ₪.  200,000שחוזרים, יש ₪  900,000-לא, יש תב"ר, יש כסף בתב"ר מה  מר יוסף ניסן:

 
 תביא את זה מסודר. ליליאן תביאי את זה מסודר.   גב' רונית ד. עייאש:

 
 בעיה.  להביא את זה מסודר, אין בעיה, אין  מר יוסף ניסן:

 
 אבל אתה צריך לאשר את זה.  גב' ליליאן אדרי:

 
 אבל תביאי את זה מסודר.   גב' רונית ד. עייאש:

 
 אין בעיה.   מר יוסף ניסן:

 
 רגע, זה לא על סדר היום?  מר שלומי שטרית:

 
 זה לא על סדר היום.   גב' רונית ד. עייאש:
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 זה לא על סדר היום.   מר יוסף ניסן:
 

 אז מה זה בדיוק? למה זה לא על סדר היום?  טרית:מר שלומי ש
 

  -כי בדקנו גב' ליליאן אדרי:
 

 אבל למה לא העליתם את זה?  מר שלומי שטרית:
 

  -אני אסביר לכם  מר יוסף ניסן:
 

 הרצינות הזאת?  החוסר למה הזלזול הזה? למה מר שלומי שטרית:
 

 ך? אתה רוצה לירות בי? מה הבעיה של גב' ליליאן אדרי:
 

 ... אני רוצה שזה יהיה על סדר היום.  מר שלומי שטרית:
 

 אני מכבדת אותך...  גב' ליליאן אדרי:
 

 תהיו מסודרים... מר שלומי שטרית:
 

 )מדברים יחד( 
 

יש לי מילה על זה שנייה, שנייה יש לי מילה על זה. מה שקרה זה שקיבלנו   מר יוסף ניסן:
  -אומדן

 
 רשום בכלל.  ... לא מר שלומי שטרית:

 
שזה שיפוץ כל מפגעי המדרכות שיש ₪  800,000קיבלנו אומדן כולל על סך  מר יוסף ניסן:

ביישוב להבים. מאחר ואנחנו כבר דנים בזה ויש כסף בתב"ר, אני מבקש את 
  -אישורכם

 
דקות לפני כן לא יכלה להוציא מסמך משהו  10אנחנו נאשר את זה, אבל  מר שלומי שטרית:

 תוב? שיהיה כ
 

  -איזה מסמך  מר יוסף ניסן:
 

 לא יכלה לפני... אתמול שלשום?  מר שלומי שטרית:
 

 זה היה אתמול נו.   מר יוסף ניסן:
 

 אתמול לא יכלה להוציא?  מר שלומי שטרית:
 

 ליליאן אני מבקשת תשימו את זה לדיון בפעם הבאה.   גב' רונית ד. עייאש:
 

 פה יתנהל בצורה מסודרת. אני רוצה שהכול  מר שלומי שטרית:
 

 אני מבקשת שתביאי את זה לדיון בפעם הבאה.   גב' רונית ד. עייאש:
 

 אז תתנגדי מה הבעיה?   מר יוסף ניסן:
 

  -לא רוצה להתנגד, לא הבאת את זה לדיון  גב' רונית ד. עייאש:
 

  -₪ 200,000אין בעיה מסודר, מסודר. מי בעד הגדלת התב"ר על   מר יוסף ניסן:
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 צריך להעלות נושא חדש.  גב' עדנה זטלאוי:

 
אבל אתה צריך להעלות נושא חדש קודם, יוסי יש חוקים. קודם כל אישור   גב' רונית ד. עייאש:

  -להעלות נושא חדש
 

  -אישור על זה שמעלים נושא חדש ואז גב' עדנה זטלאוי:
 

 אוקיי, מי מאשר להעלות נושא חדש לישיבה?   מר יוסף ניסן:
 
 . 7כמה? זה  ב' עדנה זטלאוי:ג
 

 )מדברים ביחד(
 

 ... אבל עכשיו צריך להבין אותו את הנושא.   מר כפיר מימון:
 

 : הוחלט ברוב קולות לאשר להעלות נושא לסדר היום. החלטה
 

 סעיף חדש
 . במימון הקרן לעבודות פיתוח ₪ 200,000מדרכות על סך  373אישור תב"ר  - 8.7לסעיף 

 
מחלקת הנדסה עשתה אומדן כולל של כל המדרכות ביישוב על סדר גודל של  :מר יוסף ניסן

אישרנו עכשיו, אנחנו מבקשים ₪  300,000היו השנה, ₪  ₪300,000.  800,000
  -כדי לחסוך ולצאת לדרך₪,  200,000להעלות בעוד 

 
 אין בעיה יוסי, אנחנו נאשר את זה, רק להבא שזה יהיה מסודר.  מר שלומי שטרית:

 
 אין בעיה, צודק.   מר יוסף ניסן:

 
האלה פותרים את כל ₪  200,000-וה₪  300,000-יש לי שאלה, האישור של ה מר כפיר מימון:

 בעיות המדרכה ביישוב? 
 

 זה מה שקיבלנו כן.   מר יוסף ניסן:
 

 את הרוב?  גב' ליליאן אדרי:
 

 מה זה הרוב?   מר כפיר מימון:
 

 . ... המועצה גב' ליליאן אדרי:
 

 -כולל ישן  מר כפיר מימון:
 

 יש אומדן.  90%-80%-אנחנו נגיע ל מר נפתלי אדר:
 

 )מדברים יחד(
 

 זה דבר שאתה לא יכול... לעולם זה כל הזמן מתחלף. מי בעד? מי בעד?   מר יוסף ניסן:
 

 לא, יש לי עוד שאלה, ליליאן יש לי עוד שאלה.   גב' רונית ד. עייאש:
 

 מדרכות.  373וסי, זה תב"ר חדש מספר י גב' ליליאן אדרי:
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  -תב"ר חדש 373  מר יוסף ניסן:
 

 ₪.  200,000על סך  גב' ליליאן אדרי:
 

 ₪.  200,000על סך   מר יוסף ניסן:
 

 במימון קרן לעבודות פיתוח.  גב' ליליאן אדרי:
 

 במימון קרן לעבודות פיתוח, מי בעד?   מר יוסף ניסן:
 

  -ליאן אני מצטערתלי  גב' רונית ד. עייאש:
 

 מי בעד?   מר יוסף ניסן:
 

 לפני הבעד.   גב' רונית ד. עייאש:
 

 בסדר אוקיי אחרי זה.   מר יוסף ניסן:
 

  -לא, ליליאן  גב' רונית ד. עייאש:
 

 בעד?  7אוקיי   מר יוסף ניסן:
 

ח אני לא מבינה איך אפשר לעשות, את לוקחת מקרן לעבודות פיתו  גב' רונית ד. עייאש:
  -הלוואות, כמה בשוטף היה לנו, כשאת אומרת זה מתגלגל

 
 אין הלוואה לקרן עבודות פיתוח.   מר יוסף ניסן:

 
כמה את לוקחת לשיפוץ מדרכות כל שנה בחידוש מקרן לעבודות לא הלוואה,   גב' רונית ד. עייאש:

 פיתוח. 
 

 אנחנו לא עושים את זה כל שנה.  גב' ליליאן אדרי:
 

לא עושים את זה כל שנה, הרבה שנים לא עשו את זה. אגב בזמנו אישרנו  :מר יוסף ניסן
  -הלוואה

 
 )מדברים יחד( 

 
 אז מה זה מפגעי מדרכות שלקחנו את ההלוואה קודם.   גב' רונית ד. עייאש:

 
  -... בפרויקטים שונים אנחנו חייבים לפרט את הפרויקטים גב' ליליאן אדרי:

 
  -אומרתזאת   גב' רונית ד. עייאש:

 
 הסכום במלואו הולך מהלוואה מהבנקים. כאן זה מימון קרן עבודות פיתוח.  גב' ליליאן אדרי:

 
 ₪.  500,000רגע, זאת אומרת שהתב"ר הזה יהיה בסוף על   גב' רונית ד. עייאש:

 
 לא.  גב' ליליאן אדרי:

 
 ₪.  300,000אז תסבירי, כי אישרנו כרגע   גב' רונית ד. עייאש:

 
פרויקט המדרכות ממומן חלק ממנו בהלוואה וחלק ממנו מקרן עבודות  ליאן אדרי:גב' לי

 פיתוח, זה ההבדל. 
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עכשיו בלבלת ₪.  200,000-אבל מה זאת אומרת ההלוואה היא יותר גדולה מה  גב' רונית ד. עייאש:

 אותי. 
 

הפרויקטים פרויקטים ביישוב.  הההלוואה קוראים ל₪ מיליון  2בהלוואה  גב' ליליאן אדרי:
ביישוב זה הפירוט שלהם. מה שאנחנו מבקשים עכשיו, בגלל יש בקרן 

  -ו תב"רנתפנה בגלל שביטלהלעבודות פיתוח כסף ש
 

 ברור, ברור.   גב' רונית ד. עייאש:
 

מקרן לעבודות פיתוח לטובת השלמת ₪  200,000אנחנו מבקשים לקחת  359 גב' ליליאן אדרי:
 פרויקט במדרכות. 

 
 יש לי שאלה, אפשר לשאול?   מימון: מר כפיר

 
 כן.   מר יוסף ניסן:

 
 כמה כסף נשאר בקרן לעבודות פיתוח?   מר כפיר מימון:

 
 ₪.  400,000נשאר ₪  200,000-היום אם לקחתי את ה גב' ליליאן אדרי:

 
 ₪.  1,500,000-אחרי שהחזרת את ה  גב' רונית ד. עייאש:

 
מקרן ₪  600,000של הטוטו ועם ₪  900,000-בנוי מ היה₪  1,500,000 גב' ליליאן אדרי:

 לעבודות פיתוח. 
 

 ממה? ₪  900,000מה היה?   גב' רונית ד. עייאש:
 

 כן, גומרים להם את כל הכסף משרונית.  מר שלומי שטרית:
 

 מה זה קשור לשרונית?   מר יוסף ניסן:
 

 מקרן לעבודות פיתוח, מאיפה הכסף הזה נכנס?  מר שלומי שטרית:
 

 מהיטלי השבחה.  גב' ליליאן אדרי:
 

 מהיטלי השבחה של שרונית.  מר שלומי שטרית:
 

 משרונית נכון.   גב' רונית ד. עייאש:
 

 אז תסבירו את זה ליוסי, הוא לא הבין.  מר שלומי שטרית:
 

  -וגם מהתושבים. יש השבחה גב' ליליאן אדרי:
 

 לא, זה לא הולך...   מר יוסף ניסן:
 

בגדול רוב הכסף נכנס משרונית. מה לעשות חברים, אנחנו מביאים את הכסף  טרית:מר שלומי ש
 של שרונית שנצטרך לשפץ לשרונית לא יהיה לנו כסף. 

 
 למה נצטרך לשפץ לשרונית? זה אותו יישוב.  עו"ד קובי נודלמן:

 
 לשרונית אנחנו נעשה... מר נפתלי אדר:
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 )מדברים יחד( 
 

  -אתה משפץ מדרכות בשרונית זה חדש, גב' ליליאן אדרי:
 

 חברים אנחנו עוברים לעידן הנגב, זה הנושא האחרון.   מר יוסף ניסן:
 

 רונית אנחנו היינו שמה בעד, ואת מה היית?  גב' עדנה זטלאוי:
 

  -אני לא  גב' רונית ד. עייאש:
 

 נמנעת?  גב' עדנה זטלאוי:
 

 אני לא מסכימה.   גב' רונית ד. עייאש:
 

 מתנגדת?  זטלאוי:גב' עדנה 
 

  -לא, לקחת  גב' רונית ד. עייאש:
 

 מתנגדת.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 לא, נמנעת.   גב' רונית ד. עייאש:
 

 נמנעת?  גב' עדנה זטלאוי:
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 המשך.  -של עידן הנגב  2018שנת דיון בדו"ח כספי ל - 4לסעיף 
 

 יש לי שאלות לעידן נגב.   גב' רונית ד. עייאש:
 

 כן.   מר יוסף ניסן:
 

 עידן הנגב חזרנו.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 את יודעת מה אני מציע רונית?   מר יוסף ניסן:
 

 זה באג'נדה אני רוצה לדון.   גב' רונית ד. עייאש:
 

 מכותי להעביר את זה לישיבה הבאה. רגע, רגע, בס  מר יוסף ניסן:
 

 אין בעיה.   גב' רונית ד. עייאש:
 

  -מעביר את זה לישיבה הבאה יהיה פה גם משה פאולו  מר יוסף ניסן:
 

 אין בעיה. סבבה לגמרי.   גב' רונית ד. עייאש:
 

 תודה.   מר יוסף ניסן:
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 הישיבה ננעלה.
 
 

__  (-)___ 
 יוסף ניסןמר 

 ראש המועצה

____(-)____ 
 גב' עדנה זטלאוי
 מזכירת המועצה

 
 
 


