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 על סדר היום:

 –העסקת מנהל לשכת ראש הרשות בחוזה אישי  –משרת אמון אישור  .1

משכר  40%, גובה השכר הינו 31.12.18( החל מיום 100%שרה מלאה )מ

   .1/19-ו 1/11מנכ"ל. האישור נדרש עפ"י מנכ"ל משרד הפנים 

אישור מחדש להחלטת המועצה בדבר שעבוד הקרקע והמבנה של מגרש  .2

 –, שעליו מוקם בית עידן הנגב לטובת קבלת הלוואה מבנק מרכנתיל 1009

 . 21.8.18מיום  7/2018כפי שנתקבלה בישיבה 

3.  .  כינון ועדות המועצה )למעט ועדת תכנון ובנייה וועדת משנה לתו"ב(
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 –העסקת מנהל לשכת ראש הרשות בחוזה אישי  –אישור משרת אמון  - 1לסעיף 

משכר מנכ"ל.  40%, גובה השכר הינו 31.12.18( החל מיום 100%משרה מלאה )

 .  1/19-ו 1/11האישור נדרש עפ"י מנכ"ל משרד הפנים 

 

ערב טוב לכולם, ערב טוב לאורחים שלנו. אנחנו בישיבה יחסית  :יוסף ניסןמר 

כל אני  םסעיפים. קוד 3-קצרה, ישיבה שלא מן המניין, ונדון ב

שאנחנו עשינו מאמץ כדי שיהיה פה  ,רוצה לומר לכם באופן כללי

אי אפשר לתת את כל  ,שיתוף פעולה, אבל אין מה לעשות

אולי הכלה  ,כולם, ולכן ציפינו שתהיה פה גמישותהוועדות ל

והבנה, וזה באמת עלה לנו בשעות רבות של עבודה וניסיונות. 

בסופו של דבר לא הצלחנו בכל מה שרצינו, אבל אין מה לעשות 

 ואולי בעתיד לבוא יהיו שינויים, אבל זה כרגע המצב. 

מילה. קודם כל נתחיל בסעיף הראשון, שאני רוצה גם לומר עליו 

משרה, גובה  40%-כשנכנסתי לתפקיד הייתה פה מנהלת לשכה ב

, ליאור אתם בטח מכירים אותה כולכם, משכר מנכ"ל 40%

בתקציב היה תקן לעוזר, הכנסנו עוזר, היה קצת רעש אבל 

העברנו את התקציב עם עוזר, ואנחנו החלטנו שאנחנו מוותרים 

של מנהלת  על המשרה של העוזר ונפתלי נכנס לעבוד בתפקיד

לשכה. ככה שלא הוספנו תקן, ונשארנו עם אותה רמת שכר 

במועצה, אני חושב שזו גם אחריות הציבורית שלנו, ראינו לאן 

זו שנה שהיא  ,אנחנו הולכים ומה האילוצים, ואין מה לעשות

קשה יחסית ואנחנו צריכים גם להתאים את עצמנו למציאות 

צריכים בכל מקרה לאשר אנחנו  .הזו, ולכן לא נעשה שום שינוי

אותו בהצבעה. אז אני אעלה את הנושא הזה להצבעת חברי 

 המועצה. למישהו יש משהו לומר? 

 

את ההערה שלי בעניין. אחד אני שמחה, באמת אני  2-אני אחלק ל עייאש: .גב' רונית ד

שמחה על ההחלטה שלא לקלוט תוספת כוח אדם בשנה קשה, זו 

 לך דיון התקציב. הייתה אחת מהמחאות שלי במה

 

 לא צריך לרשום פרוטוקול?  :ברוריה אליעז גב'
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 הכול מוקלט.  גב' ליליאן אדרי:

 

ואפשר לסמוך שההקלטה לא תימחק? שמישהו אולי יוודא את  גב' ברוריה אליעז:

 זה בכתיבה. 

 

 ברוריה אני באמצע משפט.  עייאש: .גב' רונית ד

 

 ובתך שדבריך יקלטו. כן סליחה, רציתי לט גב' ברוריה אליעז:

 

תודה. אז אני אתחיל שוב, אני שמחה קודם כל על המעשה לא  עייאש: .גב' רונית ד

לקלוט בן אדם נוסף, זו שנה של תקציב קשה, ואני שמחה 

שמיישמים את זה, זה היה חלק מהערות שלי במהלך התקציב, 

בתוספת אדם והחלפה של אדם, זה איך ₪  160,000והקטנה של 

כון הזה של העלות הזאת, זה תרמתי את חלקי בחיס ,אומרים

אני מברכת על כך, באמת מכל הלב אני מברכת על אחד. 

ההחלטה שלא להוסיף אלא להחליף. שתיים, אני רוצה להביא 

ליושבים פה במליאה את העובדות, נפתלי אדר אנחנו מכירים 

 המון, פעם גם היינו חברים. 

 

 היינו.  מר נפתלי אדר:

 

 לגמרי, פעם היינו חברים.  עייאש: .ית דגב' רונ

 

 עוד נחזיר עטרה ליושנה.  מר יוסף ניסן:

 

לך על זה יוסי, אם נצליח אני אברך. נפתלי היה חבר מועצה,  עייאש: .גב' רונית ד

הוא החתים, שלח  ,ואחת מהפעולות של נפתלי כחבר מועצה

לנסות להדיח ראש מועצה מכהן, במכתב  ,מכתב למשרד הפנים

קיים ונמצא ברשומות ואפשר להפיץ אותו, ואני מפנה את ש

האם הדבר הזה צריך להיבדק  .השאלה ליועצת המשפטית

במסגרת הייעוץ המשפטי לחברי המועצה, למועצה, למליאת 

המועצה, על כל האירוע שהתקיים לפני מספר שנים. חלק 

לא ידיעת האנשים בשמם של חברי למהעשייה היה חתימה 
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  -המליאה

 

 לא מדויק.  נפתלי אדר: מר

 

אבל זה משהו, אני באמת שואלת האם, וכל החומר יכול להימצא  עייאש: .גב' רונית ד

ולהיות מועבר, האם זה משהו לפני שאנחנו מביאים את זה 

להחלטה, האם הנושא הזה לא צריך לעבור דרך היועצת 

  -המשפטית לבחינה

 

יה ידוע, קיבלתם הזמנה, ידעתם אני חושבת שהנושא הזה כבר ה עו"ד קרין כהן:

שהנושא הזה על סדר היום, וחבל שלא קיבלתי את המסמכים 

עוד לפני כן. אבל גם את מתארת פה כביכול פעולות שנעשו לפני 

שנים רבות. אני לא ועדת חקירה, אני סבורה שככול והוא יכול 

להמציא תעודת יושר, אז אין מניעה משפטית לאשר את המינוי 

 זו עמדתי.  שלו היום,

 

  -לא, זה גם לא היה הליך פלילי, לא היה פה משהו מר יוסף ניסן:

 

 אני לא יודעת בדיוק מה העובדות הרלוונטיות.  עו"ד קרין כהן:

 

לא, הייתה תביעה במשטרה שאולי היא בוטלה מחוסר עניין  עייאש: .גב' רונית ד

שהו אבל זה היה, באמת אני שואלת פר אקסלנס כי זה מלציבור. 

שהיועצת המשפטית, אני לא יועצת משפטית אני לא יודעת את 

החוקים, אבל אני שמה את העובדות על השולחן כדי שהדבר 

  -הזה

 

אני סבורה שככול ויומצא תעודת יושר אין שום בעיה לאשר כבר  עו"ד קרין כהן:

 היום בכפוף להמצאה של התעודה. 

 

 ר צמודה. אתה הולך עם תעודת יוש גב' ברוריה אליעז:

 

 כיסים.  2-ב מר נפתלי אדר:

 



 

 6 

 מאוד חשוב.  גב' ברוריה אליעז:

 

 כפיר בבקשה.  מר יוסף ניסן:

 

אני כן רציתי להגיד שזה ראוי להערכה שוויתרתם על משרה,  :מר כפיר מימון

למרות שאישרנו את התקציב, אז גם ככה תמכתי בתוספת 

נפתלי יש מהזאת, כי חשבתי שיש מה לתרום. ממה שהתרשמתי 

לו מה לתרום, אני שמח שהוא הצטרף. ואני עוד יותר שמח 

 שהחלטת לוותר על משרה. 

 

 טוב אוקיי. מישהו?   מר יוסף ניסן:

 

כן, השאלה שלי, אבל אתה תצטרך מזכירה, אתה תצטרך עוזרת,  :מר שלומי שטרית

וזה בסדר גמור למה צריך להסתתר אחרי כל הדברים, בואו 

 ל השולחן ונדבר כמו ילדים גדולים. נשים את הדברים ע

 

 ... על התקציב.    :???

 

יש לך מזכירה, יש לך משרת אמון מותר לך עם כל הכבוד, זה  :מר שלומי שטרית

בסדר, ראש המועצה רוצה למנות מזכירה, אני חושב שצריך 

לדבר על הדברים האלה. זה שהוא ויתר על מזכירה הוא באמת 

כרגע גירעונות וכאלה זה בסדר גמור. בא לטובת היישוב, כי יש 

  -השאלה היא

 

 אי אפשר לתפקד ככה.  :???

 

 נכון.  :מר שלומי שטרית

 

למה לא? אני אשיב לך. בינתיים העברנו את מזכירה של מזכיר  מר יוסף ניסן:

 המועצה אליי והיא עושה את העבודה מצוין. 

 

 ולך ונעשה קשה יותר. רק שיהיה לה כוחות להבא, כי זה ה גב' ברוריה אליעז:
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 זה לאורך זמן?  עייאש: .גב' רונית ד

 

בינתיים כן, אנחנו שוקלים את ההמשך של הדברים, יכול להיות  מר יוסף ניסן:

  -שנקלוט משרה של מזכירה משהו כזה, מינורי אבל

 

אני חושב שלא צריך, זה שנתנו לך אישור וגם מותר, אני חושב  :מר כפיר מימון

ויפה שעשית את זה. יש במגזר העסקי שאנחנו  שעדיין ראוי

באים ממנו ארגונים עם אלפי עובדים ואני מכיר את המנכ"לים, 

ואין להם מזכיר או מזכירה, והעסק דופק פצצה. זה עניין אישי 

אנשים שיש להם מזכירה. אני חושב  3ויש כאלה עם חברות של 

לנו, שזה ראוי שהוא עשה את זה, הוא לא צריך את האישור ש

הוא יכול למנות מזכירה עם הוא ירצה. זה שהוא עשה את זה 

  -אני חושב ש

 

יוסי יהיה עם היד על הדופק, ויראה לפי הצורך עם עוד תוספת של  עייאש: .גב' רונית ד

  -מזכירה

 

 בוודאי.  :מר כפיר מימון

 

 שהיא זולה משמעותית מאשר המינוי.  עייאש: .גב' רונית ד

 

 , אני חושב שהאחריות של כולנו היא מחייבת. כן מר יוסף ניסן:

 

אני באה מהסיעה שלך מגיע לך יישר כוח על זה, אני חושבת ש גב' ברוריה אליעז:

וגם אני בחודש הזה נמצאת כאן לעיתים מזומנות ויישר כוח 

 גדול לנפתלי איזה יד אתה מושיט, איזו יד. 

 

 תודה.  נפתלי אדר:מר 

 

 ביותר. חשובה  גב' ברוריה אליעז:

 

 תודה, ראוי לציון. טוב, אני מעלה את זה להצבעה, סליחה.  מר יוסף ניסן:
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רק להגיד שאני מאוד מברך ושמח שנפתלי כאן איתנו ואיתך,  :מר עפר לוי

וגם מההיכרות של החודשים האחרונים, אז ללא ספק מדובר 

באיש מאוד מוכשר עם המון ניסיון, המון אנרגיות ויצירתיות 

אני שמח גם שיעזור לך ותעבדו יד ביד, אני רק יכול  וחוכמה.

לברך וגם על הזכות להכיר ולעבוד יחד. אני יודע שבלי קשר 

לכלום אני ראיתי כמה אתה מעורב וכמה אתה עושה, בכלל 

 בדברים ביישוב וביוזמות שונות ויישר כוח. 

 

מדובר לא רק זה אני רוצה להוסיף עוד משהו, אני חושב ש :מר קובי נודלמן

במשרת אמון. ראש מועצה יכול לבחור לעצמו את העוזר שלו את 

יכול להתערב שאיש מאיתנו אינו  המזכירה שלו, אני חושב

בדברים האלה. זה לא מכרז, זה לא משרות שדורשות, אני חושב 

שגם לגבי הנושא של תעודת יושר אני לא חושב שמותר לבקש 

י אם אני טועה, אני היום משום עובד שקולטים אותו, תקני אות

 יודע...שאי אפשר לבקש. 

 

זה לא מדויק, למעשה תפקיד של מנהל לשכת ראש רשות  עו"ד קרין כהן:

  -מקומית יש לזה

 

 אפיון מיוחד?  :מר קובי נודלמן

 

אפיון מיוחד במשרד הפנים, בדיוק. כן, נדרש ניסיון מסוים  עו"ד קרין כהן:

 השכלה. 

 

 יד אמון. כי זה תפק :מר קובי נודלמן

 

 בדיוק.  עו"ד קרין כהן:

 

 בסדר, אנחנו נעמוד בדרישות החוק כמובן.  מר יוסף ניסן:

 

 ... שזה תפקיד אמון בוודאי כן.  עו"ד קרין כהן:

 

טוב, אני מעלה את זה להצבעה מי בעד? מי נגד? נמנעת? נמנעת  מר יוסף ניסן:
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  -אוקיי. יירשם בפרוטוקול

 

 חמאות עם מניעה. מקבל מ גב' ברוריה אליעז:

 

 בעד ורונית ועדי נמנעות.  7כן,  מר יוסף ניסן:

 

העסקת מנהל  -משרת אמון את מר אדר נפתלי כלאשר  ברוב קולות: הוחלט החלטה

, גובה 31.12.18( החל מיום 100%מלאה )  משרה –לשכת ראש הרשות בחוזה אישי 

 .  1/19-ו 1/11הפנים  משכר מנכ"ל. האישור נדרש עפ"י מנכ"ל משרד 40%השכר הינו 

 

אישור מחדש להחלטת המועצה בדבר שעבוד הקרקע והמבנה של מגרש  - 2לסעיף 

כפי  –, שעליו מוקם בית עידן הנגב לטובת קבלת הלוואה מבנק מרכנתיל 1009

 . 21.8.18מיום  7/2018שנתקבלה בישיבה 

 

זו חברה  עידן הנגבנושא שני זה נושא שאני אתן לכם סקירה.  מר יוסף ניסן:

למעשה, זו חברה עירונית שהיא זו שנותנת את כל השירותים 

לכל הפארק הזה של עידן הנגב. כמו שאמרתי אני הולך להיות 

השנים הקרובות, וזו למעשה החברה שמנהלת את כל  4-היו"ר ב

הפארק הזה, את כל הנושא של פינוי זבל, גינון, כל השירותים 

במסגרת הזו הוחלט  המוניציפאליים שהפארק הזה דורש,

בדירקטוריון להקים את בית עידן הנגב. בית עידן הנגב זה בית 

מ"ר בנוי, והוא גם נועד להשכרת שטחים.  3,600שמשתרע על 

 אגב עדי שכרה שמה שטח, את המשרדים שלה. 

 

 ממה שאני אשלם שם יחזור חזרה למועצת הלהבים.  %17 :גב' עדי זנד

 

  כן, לפחות השקעת בבית. :???

 

 נכון השקעתי בבית, חוזר הביתה.  :גב' עדי זנד

 

 אולי נקזז לך את זה כבר ישר.  מר יוסף ניסן:
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 . 17%ולא  %71 ... :גב' עדי זנד

 

את האמת שמי שגובה את כרגע זה רהט, כי האונה הצפונית של  מר יוסף ניסן:

 עידן הנגב עברה בחילופי שטחים מול בני שמעון לרהט. 

 

 לא, אבל החלוקה היא לפי אחוזים, נכון?  :ןמר קובי נודלמ

 

כן. השטח עצמו כן, אבל הארנונה היא בהסכם בין שלושת  מר יוסף ניסן:

הרשויות, ואתם מכירים את החלוקה, אז זה בהקשר הזה. 

והוחלט להקים את בית עידן הנגב. זה בית שישרת את המשרדים 

ת עידן משרדים זה משהו מאוד קטן בבי 3של עידן הנגב, זה 

₪, מיליון  16הנגב, וכל השאר זה לשכירות. עלות ההקמה היא 

כבר הם הושגו מההכנסות העצמיות של עידן הנגב. ₪ מיליון  6-ש

עידן הנגב אגב החברה עצמה היא מתבססת על דמי ניהול שהיא 

למ"ר. ועם ההכנסות האלה שהם ₪  22גובה מהמפעלים, זה 

וספים, הם כבר השקיעו קיבלו ועוד כספים שהגיעו ממקורות נ

שהוחלט לקחת ₪ מיליון  10בבנייה של הבית, והיו חסרים עוד 

הלוואה בגינן. וכדי שהיא תוכל לקחת הלוואה היו צריכים 

למשכן את הקרקע. אנחנו כבר העברנו בקדנציה הקודמת את 

ההחלטה הזאת, לקבל בעצם החלטה, אנחנו חלק הכי קטן 

נחנו צריכים לקבל את למעשה מהשותפות הזאת, אבל גם א

 4ההחלטה הזאתי למשכן את הקרקע לטובת ההלוואה הזו. אגב 

כבר נלקחו. ומשרד הפנים חייב את המועצות החדשות ₪ מיליון 

 לקבל החלטה מחודשת. 

 

 לאשרר.  עו"ד קרין כהן:

 

 מה זאת אומרת...  :???

 

שים, המועצות שנבחרו, למעשה שלושת ראשי הרשויות הם חד מר יוסף ניסן:

גם אנחנו גם רהט וגם בני שמעון. בני שמעון ורהט כבר העבירו 

את ההחלטה במליאה, ונשארנו אנחנו. אני ביקשתי להעביר את 

זה בישיבת מועצה הקרובה, והם אמרו חבל על הזמן אנחנו 
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  -רוצים

 

 את ההיתר.  גב' ליליאן אדרי:

 

 כן, לקבל את הכסף.  מר יוסף ניסן:

 

 התנאים של ההלוואה? כמה החזרים?  מה :מר כפיר מימון

 

בנקים מרכנתיל אם אני לא טועה זכו לפי  5הם עשו מכרז בין  מר יוסף ניסן:

  -החוזים הכי טובים

 

 יש להם יכולת החזר של ההלוואה?  :מר כפיר מימון

 

 מהדמי ניהול כן.  מר יוסף ניסן:

 

 מהשטח המושכר?  :מר כפיר מימון

 

 . בוודאי כן מר יוסף ניסן:

 

 מ"ר מושכר?  3,600-כל ה :מר כפיר מימון

 

לא, לא, השטח המסחרי עדיין לא, אבל כל המשרדים הושכרו,  מר יוסף ניסן:

 מפעלים מחכים לאכלוס.  60והם יושכרו. יש כרגע 

 

 זה בנוסף לארנונה? ₪  22-ה עייאש: .גב' רונית ד

 

 כן, כן.  מר יוסף ניסן:

 

 לא מהמשרדים של עידן הנגב. זה מהמפעלים, זה  :גב' עדי זנד

 

היחס של ההלוואה שהם לוקחים של היחס לפי אחוזים עם  :מר קובי נודלמן

 השותפות נכון?  
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 זה מהמפעלים... ₪  22 :גב' עדי זנד

 

 לא, לא, זה לא קשור.  מר יוסף ניסן:

 

 ההלוואה החברה לוקחת?  :מר קובי נודלמן

 

 בים, כולם ערבים לכול. החברה לוקחת. הבעלים ער מר יוסף ניסן:

 

 לכול.  :מר קובי נודלמן

 

 כן.  מר יוסף ניסן:

 

 למה לא באותם אחוזים של הנוסחה?  :מר קובי נודלמן

 

זה לא משנה, בסופו של דבר זה כן יתבטא בכך. אם ייקרה מצב  מר יוסף ניסן:

  -שהם לא יוכלו לעמוד בהלוואה

 

 אז החלוקה תהיה בהתאם.  גב' ליליאן אדרי:

 

החלוקה תהיה בהתאם, זאת אומרת ייקחו מהארנונה של  מר יוסף ניסן:

 המפעלים כדי לשלם. 

 

אבל השאלה אם את ערבה לכול ואת יותר איתנה וממך ייקחו  :מר קובי נודלמן

 את הכסף, זו השאלה. 

 

 לא, לא, לא, זה לא לפי חלוקת רווחים.  גב' ליליאן אדרי:

 

  -יש לי שאלה :מר כפיר מימון

 

 גם חלוקת רווחים וגם חלוקת התחייבויות.  ב' ליליאן אדרי:ג

 

... שעבוד הקרקע, האם אתה יודע אם אנחנו כמועצת להבים  :מר כפיר מימון

 ערבים גם להלוואה? 
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  -בה אבל 17%לא, זה החברה עצמה, חברת עידן הנגב שאנחנו  מר יוסף ניסן:

 

  -היא העמידה ביטחונות לטובת גב' ליליאן אדרי:

 

 זה לא יגיע למועצה.  מר יוסף ניסן:

 

 זה לא המועצה.  גב' ליליאן אדרי:

 

 זה לא יגיע למועצה.  מר יוסף ניסן:

 

  -אנחנו הבעלים של החברה :מר קובי נודלמן

 

לא אז רגע, אז מה שקובי אומר לא נכון, זה לא אומר שזה יגיע  עייאש: .גב' רונית ד

 חזרה, זה ייעצר בעידן הנגב. 

 

 זה ייעצר בעידן הנגב.  וסף ניסן:מר י

 

  -אם אנחנו הבעלים זה לא יכול להיעצר :מר קובי נודלמן

 

  -זה ייעצר, כי בהסכם מר יוסף ניסן:

 

אם החברה לא יכולה לעמוד בזה... אם הבעלים ערבים, אם הם  :מר כפיר מימון

  -לא ערבים, יש מצבים שהבעלים לא ערבים

 

בו, בסופו של דבר אם החברה לא תוכל להחזיר אבל רגע תקשי מר יוסף ניסן:

את הכסף, אז מה שהוחלט זה שמכספי הארנונה שמגיעים לכל, 

  -גם לבני שמעון

 

 העתידיים.  גב' ליליאן אדרי:

 

וגם לרהט וגם לנו מזה ייקחו את הכסף. אבל זה לא ייקרה כי  מר יוסף ניסן:

כלו ההלוואה נלקחה על סמך זה שמדמי הניהול שלהם הם יו
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-, ב50%להחזיר. אגב התקבלה עוד החלטה, קיבלנו השנה רק 

-מהארנונה הכוללת שמגיעה לנו. מה 50%אני מדבר, רק  2018

שלנו קיבלנו רק מחצית מהסכום, מכיוון שהחליטו  17%

מהארנונה תלך לבניית עידן הנגב. ושנה  50%-בדירקטוריון ש

יקום על  הבאה זה כבר לא ייקרה, זאת אומרת עידן הנגב כבר

הרגליים ויחזיק את עצמו מהשכירות של עצמו למעשה, אז זה 

המתווה. עוד הפעם זו החלטה שכבר התקבלה במועצה, אנחנו 

 נדרשים לאשרר אותה מחדש. 

 

 . 2018באוגוסט  גב' ליליאן אדרי:

 

על פי אותו מתווה שהיה, זאת אומרת אנחנו לא ממציאים פה  מר יוסף ניסן:

עניין טכני של משרד הפנים לאפשר את מתן  שום דבר, זה פשוט

 ההלוואה הזו. יש למישהו משהו לומר? 

 

אני אומר כל עוד זה לא יכול בסוף להגיע לכיס שלנו של  :מר כפיר מימון

 -המועצה, מבחינתי אני מאשר. אבל אם יש דרך שזה יגיע

 

 אתה מדבר על האחוזים.  :???

 

ות, לא אומר שלא, אבל צריך להבין צריך להבין את המשמעוי :מר כפיר מימון

 את המשמעויות ומה הסיכוי שזה ייקרה. 

 

אולי צריך לקבל הבהרה מהיועץ המשפטי של עידן הנגב, שיובא  :מר נפתלי אדר

  -אחר כך בפני כל חברי המליאה, ויניח את זה

 

  -לא, צריך להבין שיחסי הכוחות :מר כפיר מימון

 

 כן ברור.  :מר נפתלי אדר

 

בינינו לבני שמעון הוא אחר, כאילו יש להם את הכיסים  :פיר מימוןמר כ

אנחנו ₪ מיליון  3-4העמוקים שלהם, אנחנו מחר יבקשו מאיתנו 

 לא יכולים לעמוד בזה. 
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 )מדברים יחד( 

 

 את נחשבת לרשות איתנה.  :מר קובי נודלמן

 

 גם הם, גם הם נחשבים לרשות איתנה.  :גב' עדי זנד

 

זה היה חשוב לו להעביר את ההחלטה, אז הוא מחדד את  מר יוסף ניסן:

 הנקודה הזאת. 

 

 *** מתקשר טלפונית למר משה פאול מנכ"ל אזור התעסוקה*** מר יוסי ניסן 

 

היי משה ערב טוב, אנחנו בישיבת מועצה כרגע, ועלתה פה סוגיה  מר יוסף ניסן:

  לגבי האישור שכל מליאה צריכה לקבל בנושא של שעבוד קרקע.

 

 שעבוד קרקע לא שלכם שלנו.  :פאול מר משה

 

כן, נכון. אבל שואלים שאלה, האם יש איזה שהיא סיטואציה  מר יוסף ניסן:

 שזה יגיע לכיס של הרשויות. 

 

 ממש לא.  :פאול מר משה

 

 ממש לא, אוקיי. בוא תסביר רגע, שומעים אותך אז בוא תסביר.  מר יוסף ניסן:

 

הקרקע הוחכרה על ידי עידן הנגב, והרשויות  טואציהשום סי אין :פאול מר משה

עמדו על זה שלא הם רוצות להחכיר את הקרקע ובצדק. ולכן 

עידן הנגב כחברה חכרה את הקרקע, ואין שום סיבה ושום מצב 

שבו מושכים מאחור או מעלים מסך או לא יודע איך תקראו לזה 

יך לאחור, כי הקרקע היא המשועבדת ולא שום דבר אחר ששי

  -לרשויות. ... הרשויות, לא התחייבויות לא אישורים

 

 מה גובה ההלוואה?  :מר קובי נודלמן
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 ₪. מיליון  10 מר יוסף ניסן:

 

בעלים בעידן הנגב, אין שום  50%... אין אף רשות שהיא מעל  :פאול מר משה

אפשרות שהרשות תיתן הלוואה או ערבות. מה שהרשות 

יותה שותפה בעידן הנגב שעידן מתבקשת זה לאשר את מסגרת ה

הנגב תשעבד את הקרקע לטובת הלוואה שהיא קיבלה מבנק 

 מרכנתיל לטובת בניית בית עידן הנגב ששייך לחברת עידן הנגב. 

 

 הבנו אוקיי בסדר גמור, תודה על ההבהרה, ביי משה.  מר יוסף ניסן:

 

  *** שיחת הטלפון הסתיימה ***

 

ואוזניכם השומעות, מי בעד? אוקיי פה אחד,  עיניכם הרואות מר יוסף ניסן:

 עברה ההחלטה לטובת שעבוד הקרקע. 

 

מחדש להחלטת המועצה בדבר שעבוד הקרקע והמבנה : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 –, שעליו מוקם בית עידן הנגב לטובת קבלת הלוואה מבנק מרכנתיל 1009של מגרש 

 .21.8.18מיום  7/2018כפי שנתקבלה בישיבה 

 
 

 כינון ועדות המועצה )למעט ועדת תכנון ובנייה וועדת משנה לתו"ב(. - 3לסעיף 

 

כינון ועדות המועצה, אתם טוב אנחנו בנושא של הוועדות.  מר יוסף ניסן:

  -מכירים את זה חלקכם, בעצם לא חלקכם

 

 רק אתה ורונית.  גב' ליליאן אדרי:

 

יון חלק עם פחות ניסיון, יש כן. חלק מחברי המועצה עם יותר ניס מר יוסף ניסן:

  -ועדות חובה יש ועדות רשות, יש קריטריונים

 

 יש פה חוות דעת.  עו"ד קרין כהן:

 

  -כן, יש פה חוות דעת מר יוסף ניסן:
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 לגבי ההרכב של הוועדות.  עו"ד קרין כהן:

 

 לגבי הרכב הוועדות, והכול נקבע בצו המועצות.  מר יוסף ניסן:

 

 קה. חקי עו"ד קרין כהן:

 

 את בדקת הכול.  גב' ברוריה אליעז:

 

 כן.  עו"ד קרין כהן:

 

מה שנקרא בחקיקה ואנחנו נעמוד לפי החוק, זה גם מספר  מר יוסף ניסן:

חברים, זה גם אם יש ועדות שכן יכולים להיות אנשי ציבור או 

 -תושבים, יש כאלה שזה רק חברי המועצה

 

 היא בדקה אחת לאחת.  גב' ברוריה אליעז:

 

 כן.  מר יוסף ניסן:

 

 אני עדה.  גב' ברוריה אליעז:

 

את עדה מצוין. אנחנו צוותנו את האנשים עם ראשי הוועדות, נפתלי  מר יוסף ניסן:

יציג כל ועדה ואת החברים בה, ואנחנו נקיים הצבעה על כל ועדה וועדה 

 או שבסוף על הכול? 

 

 נשוחח לגבי כל ועדה...  עו"ד קרין כהן:

 

 נרים להצבעה על כל ועדה?  יסן:מר יוסף נ

 

 כן.  עו"ד קרין כהן:

 

 כן? אוקיי. אז נצביע עבור כל ועדה וועדה.  מר יוסף ניסן:
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אני אסביר, העניין שזה לא מונח בפניכם א' זה בגלל, אני חוזר על  :מר נפתלי אדר

הפתיח של יוסי, הרצון של יוסי לאפשר פה איזה שהוא שיתוף כזה גדול 

  -ל יום השיבוצים האלה השתנוגרם לזה שכ

 

 מה זה כל יום, כל דקה.  מר יוסף ניסן:

 

כל דקה, ואם ציינו את העבודה המסורה של עליזה, אז אני אחזור  :מר נפתלי אדר

ואדגיש ששיגענו אותה במשך כל השבועיים האלה, והיא חזרה והדפיסה 

נים, אז עד נכון ללפני שעתיים, וגם בשעתיים האחרונות הרי לכם התיקו

 ככה שלא היה נכון להציג... המלא, אנחנו נקריא ונדון ועדה ועדה. 

 

 אפשר לצלם את זה, פשוט שנראה מול העיניים?   :גב' עדי זנד

 

 כן, בסוף נאפשר.  מר יוסף ניסן:

 

  -לא  :גב' עדי זנד

 

 נוכל... את זה מצולם.  :מר נפתלי אדר

 

 נצלם, יש פה מכונת צילום.  מר יוסף ניסן:

 

 אז ממלה הסביר מדוע לא, והוא ייתן אחר כך.  גב' ברוריה אליעז:

 

  -ברוריה, בשביל לנהל דיון  :גב' עדי זנד

 

 פעמים וקיבלת תשובה.  3אבל את שואלת את זה  גב' ברוריה אליעז:

 

אני חושבת שאני מבינה מה שמסבירים לי, ועדיין אני אשמח לראות את  :גב' עדי זנד

 זה מול העיניים. 

 

 אז יתנו לך כשיתאפשר.  גב' ברוריה אליעז:

 

 מה הבעיה רק ללכת למכונת צילום. אין פה מכונת צילום?   :גב' עדי זנד
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 נתחיל עם ועדת הנהלה?  :מר נפתלי אדר

 

 כן, ועדת הנהלה.  מר יוסף ניסן:

 

  -אנחנו מתחילים :מר נפתלי אדר

 

 רגע, נמתין לרונית.  מר יוסף ניסן:

 

 אולי נתחיל עם ועדת חינוך?  :וןמר כפיר מימ

 

 את רוצה עט בבקשה.  מר יוסף ניסן:

 

 יש לי רק עט תודה רבה, כדי שאני אוכל לעקוב.  עייאש: .גב' רונית ד

 

אוקיי, אז ועדת הנהלה יו"ר זה יוסי, קובי, ברוריה, עפר, כפיר ושלומי.  :מר נפתלי אדר

  -ועדת מכרזים

 

 ים להצביע. אנחנו צריכרגע,  מר יוסף ניסן:

 

 כן.  עו"ד קרין כהן:

 

 מי בעד?  מר יוסף ניסן:

 

 . 5 :מר נפתלי אדר

 

 רגע, מישהו צריך לומר.  מר יוסף ניסן:

 

 בעד, אני אגיד.  5 :מר נפתלי אדר

 

 אולי בפרוטוקול מי בעד ומי נגד?  מר יוסף ניסן:

 

 שמי? תגידו שמות.  גב' ברוריה אליעז:
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 ד משהו? אפשר להגי :מר כפיר מימון

 

 כן.  מר יוסף ניסן:

 

 עד שלא נדון בוועדת חינוך אני לא מצביע לשום ועדה מבחינתי.  :מר כפיר מימון

 

 טוב.  גב' ברוריה אליעז:

 

 זו החלטה של ראש המועצה אם הוא רוצה קודם לדון בוועדת חינוך.  עו"ד קרין כהן:

 

 רק שלו.  :מר כפיר מימון

 

 כפיר בבקשה לדון קודם כל בוועדת חינוך. אני מצטרפת ל  :גב' עדי זנד

 

 לא, קודם כל זה שזו החלטה שלו אין בכלל שאלה.  :מר כפיר מימון

 

 כן, אבל זה לא עקרוני.  :מר נפתלי אדר

 

 זה לא עקרוני, זה לא ישנה דבר.  מר יוסף ניסן:

 

לקנו זה לא משנה. אנחנו נחזור לוועדת חינוך, ועדת חינוך אנחנו חי :מר נפתלי אדר

  -לחינוך יסודי

 

 רגע לגבי הנהלה אנחנו רשמנו בפרוטוקול?  עו"ד קרין כהן:

 

 נגד אגב?  4נגד?  4-הצביעו בעד ו 5כן,  מר יוסף ניסן:

 

אבל מי שמצביע נגד הוא לא יכול להיות חבר בוועדה או איך זה עובד  :מר קובי נודלמן

 לא הבנתי. 

 

 . אנחנו לא יודעים.. עייאש: .גב' רונית ד
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  -אנחנו לא מבינים  :גב' עדי זנד

 

 יש פה חוות דעת משפטית.  עו"ד קרין כהן:

 

 אוי חבר'ה אתם יותר חכמים ממה שאתם עושים את עצמכם באמת.  גב' ברוריה אליעז:

 

 ברוריה, ההתנהגות שלך...   :גב' עדי זנד

 

 . באמת, עד איזה גבול? אתן מספיק חכמות לשמוע שמות גב' ברוריה אליעז:

 הצבעה:

 )ניסן, אליעז, לוי, נודלמן ושטרית( 5 –בעד 

 )מימון, בלום, דמרי, זנד( 4 –נגד 

 את חברי ועדת ההנהלה: לאשר ברוב קולות : הוחלט החלטה

 יו"ר,  –יוסי ניסן 

 חברים. – שטרית ושלומי מימון , כפירלוי , עפראליעז , ברוריהנודלמן קובי

 
 

 חינוך. בוא קדימה, ועדת  מר יוסף ניסן:

 

ועדת חינוך פוצלה לחינוך יסודי וגיל רך וחינוך על יסודי. קובי נודלמן  :מר נפתלי אדר

הוא היו"ר בחינוך היסודי והגיל הרך, חברים בוועדה: אלה שגב, עפר 

לוי, איריס חמי, יובל שגיב, רותי רובין, מנואלה אטיאס, שרה אדרי, 

ועדי מרציאנו.  נבוגןאלי טחגית פרטוק, שרית אורינג, אסנת אלרום, א

  -בחינוך העל יסודי

 

 רגע שנייה.  מר יוסף ניסן:

 

רגע, אני רוצה רק לוודא, שרבע החברים של הוועדה הם חברי  עו"ד קרין כהן:

 מועצה? 

 

 הם חברי מועצה, אנחנו הקדפנו על זה.  25%כן,  גב' ברוריה אליעז:

 

והשאר בעלי זכות להיבחר  החברים שהם בוועדה זה חברי מועצה עו"ד קרין כהן:
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 כחברי מועצה. 

 

 כן, אנחנו מכירים את הסעיף והקפדנו עליו.  גב' ברוריה אליעז:

 

 אוקיי, אתם רוצים להצביע על זה או להצביע יחד?  :מר נפתלי אדר

 

 רגע, אתם רוצים להוסיף חברים בוועדה?  מר יוסף ניסן:

 

 אנחנו רוצים להתייחס, אפשר?   :גב' עדי זנד

 

 כן בבקשה.  ר יוסף ניסן:מ

 

אוקיי, אני רוצה להתייחס לנושא של ועדת חינוך. אני רוצה  :גב' עדי זנד

להביע הסתייגות מאוד רצינית מההחלטה הזאת. אני חושבת 

חברות מועצה הם נשות חינוך מובהקות לא  3שבמועצה שלפחות 

ראוי שיו"ר הוועדה יהיה אדם שהזיקה הישירה שלו לתחום 

יא אולי במקומות אחרים, אבל היא לא מתפקידו. ואני החינוך ה

  -חושבת אני מוצאת בזה טעם נפגם

 

 ושמעת מה שהם אמרו?  גב' ברוריה אליעז:

 

  -סליחה, סליחה, אני מדברת  :גב' עדי זנד

 

 אבל את לא...  גב' ברוריה אליעז:

 

עצה ברוריה, אני מדברת עכשיו. אני חושבת שזה לא ראוי למו :גב' עדי זנד

שלו היא  2שבה יש כזאת נציגות, ואפילו לראש המועצה מספר 

אשת חינוך. זאת אומרת זה לא ראוי שיעמוד בראש ועדת חינוך 

אדם שאינו איש חינוך פר אקסלנס, אני מביעה את זה כהסתייגות 

 מאוד מאוד רצינית. 

 

 ? ההסתייגות הזו הייתה גם כשרונית הייתה יו"ר ועדת חינוך :מר נפתלי אדר
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אני היום במועצה, הייתי כשרונית הייתה? מה זה שייך? כל אחד  :גב' עדי זנד

 מביא את דעותיו לתוך... 

 

אבל למה אתם לא אומרים נכון את המסר? המסר הוא אם זה  גב' ברוריה אליעז:

יו"ר של ועדת  2מוצא חן או לא מוצא חן, אבל זה המסר שיש 

של הגיל הצעיר והיסודי  החינוך, שלקחה על עצמה להיות החינוך

 ויו"ר לחינוך העל יסודי. 

 

  -ולמה לחינוך הצעיר והיסודי  :גב' עדי זנד

 

 אין לנו, לא, רגע, שקודם נדע על מה אנחנו מתווכחים.  גב' ברוריה אליעז:

 

 אנחנו מתווכחים על יו"ר הוועדה.   :גב' עדי זנד

 

סודי את מתווכחת, רק על הגיל לא, אין יו"ר, על הגיל הרך והי גב' ברוריה אליעז:

  -הזה. עכשיו הבנתי אותה. את מתווכחת רק על הגיל הרך והיסודי

 

 אני לא מתווכחת, אני מעלה הסתייגות.   :גב' עדי זנד

 

 כן, לגיל הרך והיסודי.  גב' ברוריה אליעז:

 

אני רוצה להתייחס להסתייגות הזאת, אבל אתה רוצה להקריא  :קובי נודלמןמר 

 ת הוועדה השנייה לפני שכולם יתייחסו לחינוך? קודם א

 

 ואז הם יתייחסו.  :מר נפתלי אדר

 

 זה בדיוק העניין, כי אף אחר לא מבין את התמונה הכוללת.  עייאש: .גב' רונית ד

 

  -הוועדה השנייה, אתם לא נותנים לי לסיים :מר נפתלי אדר

 

ע דקה. בואו נמצה את רגע, רגע, צריכים להצביע עבור זה, רג מר יוסף ניסן:

 הוועדה הזו. 
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 אבל זו ועדה אחת.  עייאש: .גב' רונית ד

 

 כן.  מר יוסף ניסן:

 

 אתם קוראים בוועדה אחת אז לא מצביעים, תן לו להגיש הכול.  עייאש: .גב' רונית ד

 

 אבל זו ועדה נפרדת.  מר יוסף ניסן:

 

 )מדברים יחד( 

 

 אפשר לפצל אותה.  עו"ד קרין כהן:

 

 היא רוצה להעלות הסתייגות לגבי חלק אחד.  ברוריה אליעז: גב'

 

 ועדות נפרדות.  2ועדות,  2זה  מר יוסף ניסן:

 

 אי אפשר לסתום את הפה.  גב' ברוריה אליעז:

 

 קובי.  מר יוסף ניסן:

 

הרצון שבן אדם אחד יהיה בקיא בתחום אחד וחושבים שזה מה  :קובי נודלמןמר 

שגוי מראש. לוועדה הזאת יש הרבה  שיביא להצלחה הוא בעיניי

אנשי חינוך שנכנסו, שיש להם המון ניסיון פדגוגי, אבל לצערי לא 

רק הניסיון הפדגוגי קובע, עם כל הרצון שלך לנסות לצייר אותי 

כמנותק מהתחום של החינוך הוא שגוי בבסיס שלו, כי אולי את 

בע בעיריית באר שלא מכירה את הניסיון שלי. עבדתי לא מעט 

והייתי אחראי על תחום החינוך החרדי בעיריית באר שבע, 

והעברתי לא מעט תקציבים שקשורים לחינוך, ומתוקף היותי 

לא מעט אנשים שעובדים בתחום  עסקתימנהל אגף משאבי אנוש ה

המורים ומנהלים, והייתי שותף למכרזים שקשורים למשרד 

ה או אחר החינוך והובלתי לא מעט תהליכים שקשורים בתחום כז

לחינוך. נכון, אני לא איש פדגוגיה, אז מה, יש לי הרבה ניסיון 

בניהול והרבה ניסיון ברשויות מקומות, והתנדבתי פה בוועד 
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הורים מרכזי, ואני לא חושב שמישהו מכם יכול לבוא ולהגיד 

שאין לי שום זיקה לתחום של חינוך. בתוך הוועדה הזו יש מספיק 

עם הרבה ניסיון שיבואו לידי ביטוי חברים טובים ומכובדים ו

בתחום הפדגוגי, בסופו של דבר כולנו רוצים להצליח ואין מניעה 

שאדם כזה או אחר, אני יכול לתת לך דוגמאות רבות מרשויות 

אחרות של אנשים שמובילים את תחום החינוך שלא התחילו 

בחינוך, הם היו טובים בניהול והיו טובים בגיוס כספים ובגיוס 

יבים ועשו הרבה דברים אחרים טובים יותר מאנשי פדגוגיה, תקצ

וחלילה לא מזלזל באנשי פדגוגיה, יש להם את הראייה שלהם את 

המבט שלהם לנקודות מאוד ספציפיות שאני מעריך מאוד, אבל 

זה לא דמות הכול, עם כל הכבוד. ולכן ההסתייגות שלך זה בסדר 

בסדר גמור זו דעתך  גמור, בעיניי לא במקום ולא מתאימה, אבל

 וזו דעתי. 

 

אני רק רוצה להגיב ולומר שכל אנשי הפדגוגיה שיושבים פה אלה  :גב' עדי זנד

שאתה קורא להם אנשי פדגוגיה, לכולם יש ניסיון בניהול. אז בוא 

  -זה תקציבים

 

  -בניהול בתי ספר :קובי נודלמןמר 

 

 ספר.  לא, לא ניהול בתי ספר, לא ניהול בתי  :גב' עדי זנד

 

... של כולם, את רוצה להציג את הניסיון שלך תציגי אותו, לפני  :קובי נודלמןמר 

  -שאת פוסלת אחרים

 

  -אני חושבת ש  :גב' עדי זנד

 

 תלמדי להכיר גם את הניסיון שלהם, בואי עם כל הכבוד לך.  :קובי נודלמןמר 

 

  -אני באתי  :גב' עדי זנד

 

  עם כל הכבוד. :קובי נודלמןמר 
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קובי, אני חוזרת ואומרת אני מבקשת שלא תמעיט מאופיים של   :גב' עדי זנד

  -אנשי החינוך הפדגוגי

 

  -... אבל אני מבין שאת מנסה להדליק את המדורה והכול בסדר :קובי נודלמןמר 

 

 לא, אני לא מנסה להדליק מדורה.   :גב' עדי זנד

 

צמך קודם כל את מה שאת נאה דורש נאה מקיים, דרשי מע :קובי נודלמןמר 

 דורשת מאחרים. 

 

  -אני חושבת שאני מכירה היטב  :גב' עדי זנד

 

כשאת באה וממעיטה בערך אחרים, אז קודם כל תדרשי מעצמך  :קובי נודלמןמר 

לא להמעיט, כי את נכנסת פה בסוג של זלזול שאין שום זיקה 

 וקשר לחינוך, אז עם כל הכבוד אז בואי. 

 

 אוקיי, יש עוד מישהו שרוצה לומר משהו?  מר יוסף ניסן:

 

כן, אני רוצה. קודם כל אני מתנגד לבחירה שנעשתה של יו"ר, לא  :מר כפיר מימון

חס וחלילה משהו אישי, ממש ממש לא. אני חושב שהבחירה, 

אופן הבחירה והבחירה עצמה בוועדת חינוך מעידים על מערכת 

 וא פוליטיקה. השיקולים שבעצם מובילה שמה שעומד בראשה ה

 

 נכון.   :גב' עדי זנד

 

 םולא שיקולים, שנייה עכשיו אני מדבר, ולא שיקולים שטובת :מר כפיר מימון

להבים. אני חושב שאנחנו רצינו מנהיגות חדשה, עניינית, 

מקצועית, שקופה, שקופה, שקופה, ולא כזו שפוליטיקה קודמת 

 -אצלה לכול. זה מחזיר אותי

 

 .. יוסי. . :קובי נודלמןמר 

 

  -יוסי רק שנייה. מחזיר אותי לימים :מר כפיר מימון
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... כפיר, אני הייתי מציע שתחשוב קצת, האשמות שלך על  :קובי נודלמןמר 

 שקיפות ממש זה, אני לא אגיד מה אתה הצעת. 

 

רק תן לי לסיים. זה מחזיר אותי לימים שחשבנו שיש הסכם  :מר כפיר מימון

רק לכאורה, נאמר במפורש שבשל תמיכה  פוליטי, ולכאורה, לא

אז מקבלים את הוועדה הזאתי, אז לכאורה דברים שנעשו 

במחשכים בלי הסכמים, ואין לנו שום דרך לתפור את הקצוות 

עכשיו פורעים את השטרות שלהם, אני חושב שיש כאן גם זלזול 

המועצה, והם בחרו את בציבור. הבוחרים בחרו שקובי יהיה ראש 

  -נוהסיעה של

 

 זו לא טעות פרוידיאנית, לא טעות פרוידיאנית.  גב' ברוריה אליעז:

 

  -אבל אני עדיין מבין :קובי נודלמןמר 

 

שנייה רגע, שנייה, אני חושב שיש פה זלזול בציבור של הבוחרים.  :מר כפיר מימון

הציבור אמר את דברו וצריך להתייחס, הוא רצה את יוסי ראש 

  -ך את כפיר, ואני חושב שמועצה, והוא רצה אחר כ

 

 תדייק.  גב' ברוריה אליעז:

 

אני חושב שזה לא נכון מבחינת הציבור שמי שקיבל הכי מעט  :מר כפיר מימון

  -תמיכה יוביל את הוועדה, ברוריה בבקשה

 

 רק פשוט תדייק.  גב' ברוריה אליעז:

 

שאני אסיים וגם אם אני לא מדייק, את תחכי שאני אסיים, ורק כ :מר כפיר מימון

 אני אגיד לך סיימתי ואז את תדברי. 

 

 טוב, אני רגילה להיות אני.  גב' ברוריה אליעז:

 

אז אני חושב שהציבור אמר את דברו, וזה לא נכון שמי שקיבל  :מר כפיר מימון
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את התמיכה הכי נמוכה יוביל את הוועדה הכי חשובה, וזה מה 

 שהציבור רצה. 

 

 זה... עד עכשיו  :קובי נודלמןמר 

 

 רציתם פוליטיקה לא?  :מר כפיר מימון

 

 לא, זה כמות...  :קובי נודלמןמר 

 

אני חושב שיו"ר הוועדה צריך להיות הבן אדם עם הכי הרבה ידע  :מר כפיר מימון

וכישורים, ואף אחד לא יחלוק שיהודית בלום היא חברת המועצה 

  -מי שהייתה מפקחת המחוז, יש לה את הכי הרבה

 

 אני חולקת.   עייאש: .ית דגב' רונ

 

  -שנייה :מר כפיר מימון

 

 על המשפט הזה אני חולקת.  עייאש: .גב' רונית ד

 

ומי שחולק אז שישאל את עצמו מדוע הוא התדפק על הדלתות  :מר כפיר מימון

 שלה וביקש שהיא תוביל את זה. 

 

 דיוק באותה כי הנה יש פה עוד אחת שיכולה להוביל את זה ב עייאש: .גב' רונית ד

 צורה. 

 

 והשלישית נעלמה.  גב' ברוריה אליעז:

 

 וחבל שאתה גם לא מדייק פה... ומספר מה...  :קובי נודלמןמר 

 

 השלישית התנדפה.  גב' ברוריה אליעז:

 

 מה ביקשת ולא קיבלת.  :מר כפיר מימון
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 יפה, מה ביקשתי ולא קיבלתי.  :קובי נודלמןמר 

 

 )מדברים יחד(

 

  -חבר'ה בואו, בואו, סליחה, סליחה, סליחה :טריתמר שלומי ש

 

 לא, דיברו פה על שקיפות ודיברו על סוג של יושרה.  :קובי נודלמןמר 

 

 )מדברים יחד( 

 

 אפשר לדבר על ההסכמים שלך שלא קיבלו לידי ביטוי.  :קובי נודלמןמר 

 

 אין לי שום הסכמים.  :מר כפיר מימון

 

 היו לך. היו לך ועוד  :קובי נודלמןמר 

 

חברים, חברים, חברים, דווקא לוועדת חינוך שאני לא איש חינוך  :מר שלומי שטרית

נאמרים פה דברים שאולי כדאי שלא נאמר אותם, אולי בואו 

נוריד קצת, נדבר בצורה יותר רגועה, יהיה יותר נעים לכולנו, ולא 

נפגע אחד בשנייה פה. אז חברים בואו נירגע. תמשיכו את הנושא 

 בבקשה מכם תדברו יפה.  רק

 

סיימת? יש למישהו עוד משהו להוסיף? אני פונה אליכם שוב,  מר יוסף ניסן:

 אתם רוצים למנות נציג מטעמכם בוועדה? רונית? 

 

אולי תצטרפו כולם, בואו נצטרף כל המנהלים כולכם טובים  :מר שלומי שטרית

ימום, תעזרו לקובי, זה חינוך זה טובת היישוב, זה לפחות המינ

 ככה אני חושב. 

 

 הם גם עבדו בחינוך היסודי הרבה.  גב' ברוריה אליעז:

 

 ... לא להיות נגד.  :מר שלומי שטרית
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שנים. רשימה אין סופית  5תראו, הערה אחת כמי שעשתה את זה  עייאש: .גב' רונית ד

רק ליסודי אני מאחלת לכם בהצלחה אמיתי. זה פשוט קשה 

אנשים שזה חצי עבודה ולנהל שיח בלתי הגיוני להביא את ה

סביב שולחן אמיתי עם החלטות עם כזאת כמות... ועכשיו לבקש 

מאיתנו להוסיף, התוספת השולית שלי אני על עצמי, עדי תגיד 

על עצמה, תהיה אפסית. ואם לא באתי לתת את השפעתי במשהו 

 קצת יותר משמעותי, אז אני מעדיפה לכל עזרה קובי אני פה. 

 

 בסדר גמור.  :נודלמן קובימר 

 

 אבל לא צריך להיות עוד תוספת על התוספת שהוא גם ככה בלתי  עייאש: .גב' רונית ד

 ניתן ולא הגיוני. 

 

 הרבה יותר מכובד.  :מר שלומי שטרית

 

אוקיי כפיר? לא? לא. אני אישית הייתי באותה סיטואציה.  מר יוסף ניסן:

מנדטים ולא קיבלתי את ועדת החינוך, רונית הייתה  3נבחרתי עם 

יו"ר ועדת חינוך שהיא בטח לא באה מהתחום הזה, לא היה 

י, צרפתי את הנציג שלי בתוך הוועדה, כי ויכוח. אבל לא החרמת

באמת, ואני מעריך ם טובת החינוך אאני חושבת שטובת היישוב 

 את עדי ואת הכישורים שלה שתבוא ותתרום את חלקה. 

 

 איש אני באה  5איש. אם הוועדה הופכת להיות  5בוועדה יהיו  עייאש: .גב' רונית ד

 להשתתף. 

 

אולי זה מסביר את הבעיה שהייתה בוועדה, היה מעט מידי...  :מר נפתלי אדר

נו משנים, מסיקים שאין לו את האוריינטציה הנכונה, אז אנח

 מסקנות פה. 

 

 זה המיצב, המיצב, הושפעתם.  עייאש: .גב' רונית ד

 

בסדר, אבל אני חושב להחרים ועדה בגלל שלא קיבלת את יו"ר  מר יוסף ניסן:

את  מייצגים שלה הוא לא נכון, הוא שגוי בעיניי. אבל אתם
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הציבור שלכם, אם אתם יודעים מה הציבור שלכם מצפה, זה 

מור אם כל אחד חושב שהוא מייצג את מה שהציבור שלו בסדר ג

רוצה, זה מצוין. אני אומר לכם שהציבור שלכם לא רוצה את 

ההתנהגות הזו, ולא רוצה את חוסר השיתוף והחרמות האלה, 

אבל עוד פעם אתם אנשים גדולים, אני לא יכול לקבל את 

ההחלטות עבורכם. ואני חושב שזה לא נכון. נעלה את זה 

 נגד.  4בעד  5בעה? מי בעד? להצ

 )ניסן, אלעז, לוי, נודלמן, שטרית( 5 –בעד 

 )מימון, בלום, דמרי, זנד( –נגד 

 את הרכב ועדה לחינוך יסודי והגיל הרך: לאשר ברוב קולות : הוחלט החלטה

 , היו"ר -קובי נודלמן 

שרה אדרי, מי, יובל שגיב, רותי רובין, מנואלה אטיאס, ייאלה שגב, איריס חעפר לוי, 

 חברים. – י אלנבוגן ועדי מרציאנוטחגית פרטוק, שרית אורינג, אסנת אלרום, א

 
 

 עבור לוועדה הבאה. נ מר יוסף ניסן:

 

, אני נעבור לחינוך העל יסודי, ברוריה אליעז יו"ר הוועדה, עפר :מר נפתלי אדר

רשמתי את עדי, אז אם יש לך הסתייגות תסתייגי אחר כך, עדי, 

אלנבוגן, אסנת, ניסן בארי, ניצן יעקב, ונציג מועצת  סמדר, אתי

 התלמידים. 

 

 אני חושבת שמה שאמרנו על היסודי אותו דבר.   :גב' עדי זנד

 

 )מדברים יחד( 

 

שמות, אחד של תיכונים וכפר ועוד אחת שהיא יועצת  2יש עוד  גב' ברוריה אליעז:

 תיכונית. 

 

בחוץ אני אשמח לעזור, אני מבקשת נפתלי, בנקודת הזמן הזאת מ :גב' עדי זנד

 לא להיות חברת ועדה. 

 

 מכבד, בואו נוריד את זה.  :מר נפתלי אדר



 

 32 

 

 ברוריה יודעת למצוא אותי מתי שהיא רוצה.   :גב' עדי זנד

 

 תודה רבה על כל עזרה.  גב' ברוריה אליעז:

 

 בשמחה.   :גב' עדי זנד

 

 שך, אנחנו פה. ואולי עוד תשני את דעתך בהמ גב' ברוריה אליעז:

 

 . never say never  :גב' עדי זנד

 

 אנחנו פה.  גב' ברוריה אליעז:

 

 . never say never  :גב' עדי זנד

 

 למישהו יש משהו לומר?  מר יוסף ניסן:

 

 אבל תודה על הנכונות.  גב' ברוריה אליעז:

 

אנחנו מכירות הרבה שנים, את יודעת שהנכונות שלי תמיד  :גב' עדי זנד

 ימת. קי

 

 נפתלי על זה יש רבע חברי מועצה?  עו"ד קרין כהן:

 

 )מדברים יחד( 

 

 אני רוצה להציע הצעה.   :גב' עדי זנד

 

 רגע, בואו נצביע על הוועדה.  :קובי נודלמןמר 

 

 כן?  מר יוסף ניסן:
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אם כבר נעשה פיצול, אז אולי לפצל שהגיל הרך זאת אומרת לידה  :גב' עדי זנד

י עצמו עם צרכים משלו, עם אוכלוסייה מאוד יעמוד בפנ 6עד 

גדלה ביישוב של צעירים של ילדים שנולדים, של משפחות צעירות 

שצריכות מענה, ואולי זה הזמן לחשיבה יצירתית. אני רוצה 

 להעלות את זה כהצעה. 

 

עדי, אני מכבדת כל אחד ואני הייתי גם מציעה לך לחשוב שיש  גב' ברוריה אליעז:

 רבים מאוד שמדברים על חינוך מהרחם.  היום מחקרים

 

 אין בעיה, אני מוכנה לקבל גם את הרחם, זה בסדר.   :גב' עדי זנד

 

  -אוקיי, אם חושבים מחוץ לקופסה גב' ברוריה אליעז:

 

 אני חושבת ש   :גב' עדי זנד

 

 אז זה חצי בקריצה וחצי ברצינות.  גב' ברוריה אליעז:

 

 ציע הצעה, אתם יכולים לקבל אותה או לא. אז אני רוצה לה  :גב' עדי זנד

 

בעד,  5טוב, בואו נעלה את זה להצבעה. מי בעד במתווה הזה?  מר יוסף ניסן:

בואו נציין את השמות: עפר לוי, ברוריה אליעז, שלומי שטרית, 

, כפיר, יהודית, רונית ועדי. 4 - קובי נודלמן ויוסי ניסן. מתנגדים

 זה למען הפרוטוקול. 

 

 את הרכב ועדת חינוך על יסודי: לאשר ברוב קולות הוחלט  :החלטה

  ,יו"ר -ברוריה אליעז 

, ניסן בארי, ניצן יעקב, ונציג מועצת אלרום י אלנבוגן, אסנתטא סמדר הלבני,, לוי עפר

 חברים. – התלמידים

 
 

 ועדה הבאה.  מר יוסף ניסן:

 

י זנד, עפר לוי, , עדועדת מכרזים, היו"ר שלה זה כפירועדה הבאה  :מר נפתלי אדר
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 קובי נודלמן ושלומי שטרית. 

 

 אני לא מעונין.  :מר כפיר מימון

 

 יש שמירה על המפתח הסיעתי?  עו"ד קרין כהן:

 

 להוריד?  :מר נפתלי אדר

 

 לא מעונין, אוקיי.  מר יוסף ניסן:

 

 אני מוריד את כפיר, אנחנו נחליט אחר כך על יו"ר.  :מר נפתלי אדר

 

 ועדות שאנחנו צריכים למנות בישיבה הבאה.  2עוד  יש :מר יוסף ניסן

 

 רגע נפתלי, יש פה שמירה על המפתח הסיעתי בשמות שהקראת?  עו"ד קרין כהן:

 

 כן, כן.  :מר נפתלי אדר

 

 ולמה אנחנו לא ממנים עכשיו יו"ר?  עו"ד קרין כהן:

 

 כי הוא לא רוצה.  :קובי נודלמןמר 

 

  -ולי תיתנו ליוסי קצת יותר זמןבל אאפשר להחליט א :מר נפתלי אדר

 

אני חייבת לומר שאנחנו רוצים לקדם פרויקטים ולפרסם  עו"ד קרין כהן:

  -מכרזים, וחבל

 

  -שעות 24כן, אבל זה דחייה של  :מר נפתלי אדר

 

 לא, אבל יש לנו ישיבה בתחילת החודש.  מר יוסף ניסן:

 

  -זה יהיה דחייה של יום יומיים :מר נפתלי אדר
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 זה לא הרבה.  יוסף ניסן:מר 

 

זה קשה, אני חייבת להגיד משהו לא ספציפית לוועדה הזאת,   עייאש: .גב' רונית ד

שזה קשה עד בלתי אפשרי לדון בלי לראות את כל התמונה. 

 פשוט בלתי אפשרי לראות את התמונה. 

 

 על מה...?  גב' ברוריה אליעז:

 

 ד. על כל הוועדות ביח עייאש: .גב' רונית ד

 

 זה מה שביקשתי מתחילה.   :גב' עדי זנד

 

 זה קשה, עכשיו נבדוק אוקיי נחכה לוועדת מכרזים, איפה נופיע,  עייאש: .גב' רונית ד

  -כי אני לא יודעת איפה אני מופיעה. אז כל הקראה היא הפתעה

 

 שיהיה לך מעניין.  גב' ברוריה אליעז:

 

 בים הערה על כל משפט, בבקשה. חיי ללא ספק. ברוריה, לא עייאש: .גב' רונית ד

 

 אני חושבת על ההצעה שאנחנו נשב...   :גב' עדי זנד

 

 צריך להתרגל. זו מועצה חדשה.  גב' ברוריה אליעז:

 

עדיין. זה מאוד, כאילו אתה לא מבין את התמונה את הפאזל, את  עייאש: .גב' רונית ד

 האחריות. 

 

צים בטלפון הנייד? תצלמו אין ? רותוכלו לצלם בטלפון הנייד מר יוסף ניסן:

 בעיה. 

 

 -לא, אולי יש לו זה. אם אתה אומר לי אתה יודע מה עייאש: .גב' רונית ד

 

 )מדברים יחד( 
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  -תן להם לצלם את זה אין בעיה. שלא זה יהיה התירוץ שהם מר יוסף ניסן:

 

ופיעה. אם ני מלא, זה לא עניין של תירוץ, אני לא יודעת איפה א עייאש: .גב' רונית ד

אתה רוצה להגיד לי איפה אני מופיעה בלי לצלם, זה גם בסדר 

  -יוסי. אני אין לי מושג

 

מצלמים לכם, אין שום בעיה. עוד מישהו רוצה צילומים? אגב  מר יוסף ניסן:

יש יוזמה להוצאת משלחת למילווקי, יש קשר מול  אני אומר,

 15ות לפח הקהילה המקומית במילווקי להקים פה משלחת של

. הכוונה הייתה 4-14.4.19-בני נוער בנים בנות, שיסעו בין ה

  -לשלוח את תלמידי י"ב, אבל מכיוון שיש להם

 

 יש להם עומס של מבחנים.  גב' בתיה הרפז:

 

 האמת היא שי"א גם נבחנים.  גב' ברוריה אליעז:

 

 כן נכון.  מר יוסף ניסן:

 

 זו בעיה.  גב' ברוריה אליעז:

 

 לא בחרו קריטריון כדורגל משהו?  עייאש: .ת דגב' רוני

 

לא, לא, לא, זה מתואם בין בתי ספר עם תכנית לימודים, שבעצם  גב' בתיה הרפז:

 כבר התחיל הקשר. 

 

 לכמה זמן?    :???

 

 . 14.4.19-ל 4.4.19-בין ה מר יוסף ניסן:

 

 ימים.  10 גב' בתיה הרפז:

 

 . "את יכיתואז עכשיו הורדנו את זה ל מר יוסף ניסן:
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 זה יוזמה של צביקה?  :מר כפיר מימון

 

 כן.  מר יוסף ניסן:

 

 מי זה?   :גב' עדי זנד

 

 צביקה ביטן, חבר יקר.  מר יוסף ניסן:

 

 איש יקר.  :קובי נודלמןמר 

 

 כן מאוד.  מר יוסף ניסן:

 

 )מדברים יחד( 

 

אחרי ון, אם למישהו יש מכרים י"א י"ב זה סדר העדיפות הראש מר יוסף ניסן:

 זה כיתות י', להניע את האנשים. 

 

 יצא פרסום לתלמידים.  גב' בתיה הרפז:

 

 אבל אין איזה קריטריונים...  :קובי נודלמןמר 

 

 לא, זה מפגש בין בתי ספר.  מר יוסף ניסן:

 

 לא, הוא שואל על קריטריונים.  גב' בתיה הרפז:

 

 לילדים שיצאו.  :קובי נודלמןמר 

 

הספר ממיין, הבחירה היא דרך בית הספר, כשבעצם רוב בית  גב' בתיה הרפז:

  -מהפנימייה ועוד אחד 3התלמידים הם יהיו תושבי להבים, 

 

  -אז למה אנחנו נדרשים להיות מעורבים בזה, הרי זה בית הספר :קובי נודלמןמר 

 

 כי הקשר הוא מאיתנו.  גב' בתיה הרפז:
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 אפשר לתת "פוש" פה.  מר יוסף ניסן:

 

  -מה ה יה אליעז:ברורגב' 

 

 הרעיון?  גב' בתיה הרפז:

 

לא, לא הרעיון, ההרכב מה אמרתם? תחזרו בבקשה, כי הייתי  גב' ברוריה אליעז:

 עסוקה בצילום. 

 

תלמידים יהיו תושבי להבים, תלמידי אשל הנשיא שהם תושבי  8 גב' בתיה הרפז:

  להבים והשאר מתחלק בין תלמידי פנימייה ותלמידי הסביבה.

 

 תלמידי?  ב' ברוריה אליעז:ג

 

  -הסביבה. יש באשל הנשיא גב' בתיה הרפז:

 

 ומה מספר התלמידים היוצא?  גב' ברוריה אליעז:

 

 . 15 גב' בתיה הרפז:

 

 נפתלי ועדה הבאה.  מר יוסף ניסן:

 

 לגבי ועדת מכרזים הצבענו?  עו"ד קרין כהן:

 

 סליחה?  :מר נפתלי אדר

 

 מכרזים? עדת לגבי ו עו"ד קרין כהן:

 

 לא, לא הצבענו, צריך להצביע.  :קובי נודלמןמר 

 

 הצבעתם?  עו"ד קרין כהן:
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 מכרזים לא הצבענו?  :מר נפתלי אדר

 

 לא, אין יו"ר.    :???

 

 נצביע בלי יו"ר.  מר יוסף ניסן:

 

 למה? הוא היו"ר.  גב' ברוריה אליעז:

 

 הוא לא רוצה.  :קובי נודלמןמר 

 

 א. א, לל :מר נפתלי אדר

 

 אתה לא רוצה?  גב' ברוריה אליעז:

 

לא, ועדת מכרזים זה לא, אנחנו הורדנו כרגע את כפיר ולא קבענו  :מר כפיר מימון

  -יו"ר, אנחנו נעשה את זה

 

 נביא את זה לישיבת המועצה הבאה. אז אוקיי, מי בעד?  מר יוסף ניסן:

 

 מה?  גב' ברוריה אליעז:

 

 . 4מול  5י יו"ר, עוד פעם . בלועדת מכרזים מר יוסף ניסן:

 

 לא, אני נמנע.  :מר כפיר מימון

 

 נמנע. מי נגד?  מר יוסף ניסן:

 

לא, אנחנו פשוט רואים שעדי בחלק מוועדת המכרזים, אנחנו  עייאש: .גב' רונית ד

 צריכים לשוחח על זה. 

 

 זו פעם ראשונה שאנחנו רואות את זה.   :גב' עדי זנד

 

תצביעו בעד, תרצו אחרי זה להוציא, אין בעיה בישיבה  עיה,אין ב מר יוסף ניסן:
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 הבאה. 

 

 אוקיי אין בעיה.   :גב' עדי זנד

 

 הכול ניתן לשינוי.  :מר נפתלי אדר

 

 הכול ניתן לשינוי.  מר יוסף ניסן:

 

 את מצויה עכשיו במכרזים.  גב' ברוריה אליעז:

 

 סיכמנו שאת גם אשת כספים עדי.  מר יוסף ניסן:

 

 עם הביזנס הפרטי.  ה אליעז:רוריגב' ב

 

אתה רואה זה ההבדל בתפיסה ביני לבין קובי. למרות שאני  :גב' עדי זנד

מתעסקת גם בענייני משפטים ומכרזים, אני לא רואה את עצמי 

 כמומחית בתחום. 

 

 טוב.  מר יוסף ניסן:

 

  -טוב, בואו נתקדם :מר נפתלי אדר

 

 ש מישהו נגד? ד? י, מי נג5אז רגע, בעד  מר יוסף ניסן:

 

 כפיר נמנע.  :מר נפתלי אדר

 

 אני נמנע.  :מר כפיר מימון

 

 אתן בעד? שתיכן בעד?  מר יוסף ניסן:

 

 כן.  עייאש: .גב' רונית ד

 

 אז ככה רונית ועדי בעד, כפיר נמנע, יהודית?  מר יוסף ניסן:
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 נמנעת.  :גב' יהודית בלום

 

 הוועדה אושרה. דית( ויהונמנעים )כפיר  2 בעד,  7 מר יוסף ניסן:

 

 הרכב ועדת מכרזים: לאשר ברוב קולות : הוחלט החלטה

 _____ -יו"ר 

 חברים - עדי זנד, עפר לוי, קובי נודלמן ושלומי שטרית

 
 

הלאה, ועדת הנחות ארנונה רונית היא היו"ר, ברוריה ויש לנו את  :מר נפתלי אדר

ואת טית עצת המשפאורי מנהלת מחלקת הרווחה, את קרין היו

 ליליאן הגזברית, זה הרכב הוועדה. 

 

  -כמה אנשים בממוצע מדובר בעשור האחרון שזקוקים ל גב' ברוריה אליעז:

 

 עשור?  :מר נפתלי אדר

 

 לוועדת ארנונה.  גב' ברוריה אליעז:

 

 בעשור?  :מר נפתלי אדר

 

 בעשור.  גב' ברוריה אליעז:

 

 בשנה, בשנה.  3 מר יוסף ניסן:

 

 לשנה.  עז:אלי גב' ברוריה

 

 כן.  מר יוסף ניסן:

 

זה מה שחשבתי שאנחנו לא בבעיה. אוקיי, אנחנו נעמוד בוועדה  גב' ברוריה אליעז:

  -הזאת
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 בשנה.  3-אני לא אעמוד ב עייאש: .גב' רונית ד

 

 פשוט רציתי לדעת אם אני הולכת על זה או לא.  גב' ברוריה אליעז:

 

 ד. תיתנו לרונית לעבו :מר נפתלי אדר

 

 תושבים אני אעמוד בזה.  3עם  גב' ברוריה אליעז:

 

 ברור, ברור.  עייאש: .גב' רונית ד

 

 )מדברים יחד( 

 

 מי בעד? מי בעד?   מר יוסף ניסן:

 

 ארנונות בשנה, אתם מוזמנים  3-אני מבקשת, אין לי מה לתרום ב עייאש: .גב' רונית ד

  -לקחת את זה, זו תרומתי, היא צנועה מידי

 

יהיו חילופי גברי ביו"ר, נעשה את זה גם כן מחר מחרתיים,  :י אדרנפתלמר 

 תצביעו. 

 

 אוקיי, מי בעד?  מר יוסף ניסן:

 

 על מה? על ארנונה?  גב' ברוריה אליעז:

 

 כן.  :מר נפתלי אדר

 

 אני על עצמי, טוב.  גב' ברוריה אליעז:

 

 י. בעד. מי נגד? מי נמנע? נמנעות רונית ועד 7 מר יוסף ניסן:

 

רק שיהיה מודגש לפרוטוקול שמדובר בוועדת הנחות ארנונה, לא  עו"ד קרין כהן:

 ועדת ערר. 
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 כן.  מר יוסף ניסן:

 

 נכון.  :מר נפתלי אדר

 

 ארנונה: מהרכב ועדת הנחות לאשר ברוב קולות : הוחלט החלטה

 יו"ר _______________

  חברים -המועצה רית יועצת משפטית וגזב, מנהלת מחלקת רווחהאליעז,  ברוריה

 

  -הוועדה הבאה היא ועדת ערר לארנונה :מר נפתלי אדר

 

 . 3מתוך  1אז שמה יהיה  גב' ברוריה אליעז:

 

  -הוועדה הזאת :מר נפתלי אדר

 

 אז אנחנו גם נעמוד בזה.  גב' ברוריה אליעז:

 

הוועדה הזאת כפופה לבדיקת ניגוד עניינים, החברים בה קיבלו  :מר נפתלי אדר

לניגוד עניינים, הטופס יגיע לבדיקה של קרין. החברים ופס ט

  -בוועדה הזו: עו"ד מתי אביב הוא היו"ר

 

 מטעם מי הוא?  :מר כפיר מימון

 

 הוא עורך דין תושב היישוב.  :מר נפתלי אדר

 

 לא מטעם אף אחד?  :מר כפיר מימון

 

 לא.  :מר נפתלי אדר

 

 הוא המליץ על עצמו?  :מר כפיר מימון

 

לא, אנחנו הצענו לו את העניין הזה. לא מתוקף שום דבר.  :לי אדרנפת מר

 י אמדו. מוטהחברים זה איריס הררי ו
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 אם אתם הצעתם, לי יש מישהי שמתעסקת בזה היא עורכת דין,  עייאש: .גב' רונית ד

 היא יכולה לעשות את זה מצוין. 

 

ם דבר קשיח, אין ה שואנחנו נשמח לדון בזה, תציגו אותה, אין פ :מר נפתלי אדר

  -פה שום דבר שהוא

 

 לצרף אותה כחברה?  מר יוסף ניסן:

 

 היו"ר הוא חייב להיות עורך דין. אני לא אם חברה, אני לא  עייאש: .גב' רונית ד

  -יודעת

 

 אז יש יו"ר.  גב' ברוריה אליעז:

 

 אז יש יו"ר כבר.  :מר נפתלי אדר

 

 יש יו"ר.  גב' ברוריה אליעז:

 

 לא, אם זה בר שינוי, אם סגרתם סגרתם.  עייאש: .ית דגב' רונ

 

 סגרנו.  :מר נפתלי אדר

 

 תצרפי אותה כחברה, אפשר?  מר יוסף ניסן:

 

 את זה אני צריכה לשאול.  עייאש: .גב' רונית ד

 

 אתם רוצים להצביע?  :מר נפתלי אדר

 

 בישיבה הבאה. מי בעד? פה אחד, יפה.  מר יוסף ניסן:

 

 יזו ועדה זו? א :תמר שלומי שטרי

 

 ערר לארנונה.  :מר נפתלי אדר
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 בעייתית.  גב' ברוריה אליעז:

 

 רק שיירשם בפרוטוקול שהמינוי...  עו"ד קרין כהן:

 

  -אז הישיבה הבאה זה גם ערר לארנונה :מר נפתלי אדר

 

רק רגע נפתלי, המינוי כפוף לבדיקה של העדר ניגוד עניינים של  עו"ד קרין כהן:

  עדה.חברי הוו

 

 הרכב ועדת ערר לארנונה: לאשר  פה אחד: הוחלט החלטה

 יו"ר,  –עו"ד מתי אביב 

 חברים – י אמדומוטאיריס הררי ו

 המינוי כפוף לבדיקת העדר ניגוד עניינים של החברים.

 

 הלאה נפתלי.  מר יוסף ניסן:

 

זה ועדה מקומית לתכנון ובנייה כבר אישרתם אז לדעתי אין טעם,  :מר נפתלי אדר

 בר. כנ"ל המשנה לתכנון ובנייה שאושרה. ע

 

 לא, לא אושר עוד.  מר יוסף ניסן:

 

 אישרתם את זה בישיבה הקודמת.  :מר נפתלי אדר

 

 אישרנו בוועדת פתיחה.  עייאש: .גב' רונית ד

 

 בישיבה הקודמת.  :מר נפתלי אדר

 

 לא, משנה לתכנון ובנייה? הא ועדת המשנה, הבנתי.  מר יוסף ניסן:

 

 כן, כן.  עייאש: .רונית דגב' 
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 כן, הצבענו, הצבענו.  גב' ברוריה אליעז:

 

 הצבעתם. ועדת הקצאת מקרקעין שזו ועדה מקצועית.  :מר נפתלי אדר

 

 אין צורך להצביע עליה.  עו"ד קרין כהן:

 

  -אוקיי, אין צורך וזה ההרכב שלה מונח לפניכם, זו ועדה של :מר נפתלי אדר

 

 , מי בעד? וקייא מר יוסף ניסן:

 

 אין צורך להצביע.  עייאש: .גב' רונית ד

 

 אין צורך להצביע עליה.  עו"ד קרין כהן:

 

 אין בעיה.  מר יוסף ניסן:

 

ועדה חדשה שהכנסנו זו ועדה לחיות הבית. היא כמובן פתוחה  :מר נפתלי אדר

למי שרוצה לצרף חברים. כרגע החברים בוועדה זה שמוליק 

 ולי גולדמן. וש ךשוורץ, אלכס פרנקל

 

 פרנקל.  מר יוסף ניסן:

 

 ך סופית. -לא, לא, הוא הדגיש לי את ה :מר נפתלי אדר

 

 כן?  מר יוסף ניסן:

 

 כן, הוא הדגיש לי את זה.  :מר נפתלי אדר

 

 אני מציעה לאחד את זה יחד עם ועדה לאיכות הסביבה, זה... זה  עייאש: .גב' רונית ד

 אותו דבר. 

 

 לא.  מר יוסף ניסן:
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 זה לא אותו דבר, יש לזה דרישה מאוד גדולה.  :מר נפתלי אדר

 

 איכות סביבה זה גם גינון.  מר יוסף ניסן:

 

ועדת איכות הסביבה היא ועדת חובה, ובדין קבוע ההרכב שלה,  עו"ד קרין כהן:

 אז אי אפשר... 

 

 מה הסמכות של הוועדה?  :כפיר מימוןמר 

 

ליץ למליאה, להמליץ למליאה, הם ועדות להמ הוועדות תפקידן מר יוסף ניסן:

 ממליצות. 

 

 לעניין ועדת החיות אבל נפתלי איפה חברי המועצה?  עו"ד קרין כהן:

 

תראי זו ועדה שהוקמה, הרי היא לא מופיעה בספר התקנות, אז איך יש  :מר נפתלי אדר

 לה קריטריונים? 

 

רכב של ועדה שהיא ועדת בי הההוראות... לג הדיןהיא ועדת רשות, ו עו"ד קרין כהן:

 רשות. 

 

 ? 25%אז גם פה  :מר נפתלי אדר

 

 כן בדיוק.  עו"ד קרין כהן:

 

  -אוקיי אז :מר נפתלי אדר

 

 רבע מהחברים הם צריכים להיות חברי מועצה לפי המפתח הסיעתי.  עו"ד קרין כהן:

 

 אז אנחנו נוסיף פה חבר מועצה, מי מתנדב?  :מר נפתלי אדר

 

 יות מחמד? רק אם גיל דניאל יצטרף. ח  :מר עפר לוי

 

 גיל? קדימה רשמתי אתכם. מי בעד? ועפר היו"ר.  :מר נפתלי אדר
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 : הביתחיות ה לאת הרכב ועד: הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 יו"ר,  –עפר לוי 

 חברים - שמוליק שוורץ, אלכס פרנקלך ושולי גולדמןגיל דניאל, 

 
 

היו"ר שלה זה יוסי ניסן, חברים: רונית, בתיה ות, ועדה למיגור אלימ :מר נפתלי אדר

אורי מהרווחה, שוטר קהילתי, דני מנהלת מחלקת החינוך, 

הקב"ט, צוק חזיזה, עדי מרציאנו, שלומי שטרית, מזכירת 

 המועצה ואזרח ותיק שאנחנו נחליט עליו גם בהמשך. 

 

זה יחד עם את  יש לי שאלה ליועצת המשפטית, אי אפשר לאחד עייאש: .גב' רונית ד

 נגע בסמים, מיגור אלימות ונגע בסמים? 

 

 שוב, אמרתי מקודם, זו ועדת חובה אי אפשר לאחד אותה.  עו"ד קרין כהן:

 

 אוקיי, מצביעים? מי בעד?  מר יוסף ניסן:

 

אני לא מבינה, מכיוון שאני רואה את זה פעם ראשונה ולא למדתי  עייאש: .גב' רונית ד

, -נמנעת מלכלול את עצמי, ונמנעת מאני את תוכן הוועדה, אז 

 אני באמת לא יודעת. 

 

 אז למחוק אותך?  :מר נפתלי אדר

 

  -לא, תן לי איך אומרים ללמוד את העניין ולתת תשובה עייאש: .גב' רונית ד

 

 את לא חושבת שצריכה להיות ועדה כזאת?  גב' ברוריה אליעז:

 

 לא, לא אמרתי את זה.  עייאש: .גב' רונית ד

 

 לא מצביעה. למה  אז אם את בעד הרכב ועדה כזאת ' ברוריה אליעז:גב

 

 אני לא מצביעה על הוועדה, אני מצביעה על הנוכחות שלי בוועדה.  עייאש: .גב' רונית ד



 

 49 

 

 אוקיי, זה לא. אבל על הוועדה את מסכימה שהיא תהיה?  גב' ברוריה אליעז:

 

 )מדברים יחד( 

 

 . זה ועדת חובה מר יוסף ניסן:

 

 כיוון שהבנתי שאת לא מצביעה, אז שאלתי אותך.  גב' ברוריה אליעז:

 

לא, אבל היועצת המשפטית אמרה לפני מספר דקות שזו ועדת  עייאש: .גב' רונית ד

חובה, ואם זו ועדת חובה אני נמנעת מלרשום את עצמי, אני 

 צריכה ללמוד את הוועדה, לא למדתי אותה. 

 

 או נתקדם. , בואוקיי ברור :מר נפתלי אדר

 

 היית ברורה בפעם השנייה.  גב' ברוריה אליעז:

 

 בואו נתקדם.  :מר נפתלי אדר

 

 אז אנחנו מוציאים אותה מהוועדה?  מר יוסף ניסן:

 

 לא, היא אמרה שהיא תשקול, כרגע... :מר נפתלי אדר

 

 כרגע בפנים.  מר יוסף ניסן:

 

 הלאה.  :מר נפתלי אדר

 

 עד? מי ב %100 מר יוסף ניסן:

 

 הצבעה. ועדת מיגור אלימות.  :מר נפתלי אדר

 

 בעד. מי נגד? מי נמנע? רונית ועדי נמנעות. הלאה.  7 מר יוסף ניסן:
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 הרכב ועדה למיגור אלימות: את לאשר ברוב קולות : הוחלט החלטה

 יו"ר,  – יוסי ניסן

  וך,חינ מנהלת מחלקתשלומי שטרית, צוק חזיזה, עדי מרציאנו, , דמרי עייאש רונית

 ואזרח ותיק קב"ט המועצה, מזכירת המועצהשוטר קהילתי,  מנהלת מחלקת רווחה,

 חברים - שיוחלט בהמשך

 
 

  -ועדת תנועה עפר הוא היו"ר :מר נפתלי אדר

 

 חייב להיות חבר מועצה.  מר יוסף ניסן:

 

 כן.  :מר נפתלי אדר

 

  -אגב דוד מר יוסף ניסן:

 

 אלוש.  :מר נפתלי אדר

 

  -אלוש מנהל משרד ה ן:ניס מר יוסף

 

 הרישוי.  :מר נפתלי אדר

 

  -הרישוי הסכים מר יוסף ניסן:

 

 אז הוא יעבוד איתו.  גב' ברוריה אליעז:

 

הסכים להמשיך להיות, היה היו"ר בקדנציה הקודמת, והוא  מר יוסף ניסן:

 הסכים להמשיך להיות פעיל בוועדה הזו. 

 

 וא מתכנן תנועה בכיר מאוד. ם שהיש מישהו תושב להבי :מר כפיר מימון

 

  -הם לא רק ידעו גב' ברוריה אליעז:

 

 מי זה?    :???
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 בוועדה הקודמת שאסור שיהיה יו"ר לא חבר מועצה.  גב' ברוריה אליעז:

 

 חלמיש?  מר יוסף ניסן:

 

 לא.  :מר כפיר מימון

 

 דוד אלוש.  :מר נפתלי אדר

 

 ? טזוא ולי,א טזואלא, דוד מהרישוי,  גב' בתיה הרפז:

 

 הוא יועץ תנועה בכיר?  מר יוסף ניסן:

 

 )מדברים יחד( 

 

 בסדר לא משנה, זה לא רלוונטי.  מר יוסף ניסן:

 

  -צריך להציע לו וכמובן :מר נפתלי אדר

 

 נציע לו אין בעיה.  מר יוסף ניסן:

 

 מוטי פריד.    :???

 

 )מדברים יחד( 

 

 ? ועדהאז מי אתם ממנים כיו"ר הו עו"ד קרין כהן:

 

ארי, יוסי שגב, -עפר לוי הוא היו"ר, החברים בוועדה זה תמיר נין :מר נפתלי אדר

 מוטי סופר, דוד אלוש ואפי באומן. 

 

 מעולה, מי בעד?  מר יוסף ניסן:

 

 צריך פה עוד חברי מועצה.  עו"ד קרין כהן:
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 מה?  :מר נפתלי אדר

 

 . 1יש פה רק חבר מועצה  עו"ד קרין כהן:

 

 . 1? אז אנחנו צריכים עוד 25%גם פה צריך  :אדרמר נפתלי 

 

 שלומי.  מר יוסף ניסן:

 

 אנחנו צריכים עוד חבר מועצה.  :מר נפתלי אדר

 

 טוב תרשום.  :מר שלומי שטרית

 

 שלומי. אוקיי להצביע.  :מר נפתלי אדר

 

 בעד, פה אחד.  7הצבעה, מי בעד?  מר יוסף ניסן:

 

 . 9 גב' ברוריה אליעז:

 

 . 9 :ניסןמר יוסף 

 

 מה עושה ועדת תנועה?   :גב' עדי זנד

 

 התרגלת.  עייאש: .גב' רונית ד

 

 בעד, הלאה.  9כוחו של הרגל.  מר יוסף ניסן:

 

 :תנועהלמנות את הרכב ועדת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 יו"ר,  -עפר לוי  

 בריםח - ארי, יוסי שגב, מוטי סופר, דוד אלוש ואפי באומן-תמיר ניןשלומי שטרית, 

 

ן, יוסי ניר ועדי טיועדת מלגות היו"ר זה ברוריה, עו"ד רחל לוי :מר נפתלי אדר
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 זנד. 

 

אם יש לכם בקשה לתוספת חברים, אז בשמחה בכל ועדה. אז מי  מר יוסף ניסן:

 בעד? יהודית? 

 

 נמנעת.  :גב' יהודית בלום

 

 נמנעת. בעד? בעד?  מר יוסף ניסן:

 

 ונמנע.  8 :מר נפתלי אדר

 

 בעד ויהודית נמנעת.  8 יוסף ניסן:מר 

 

 מלגות: ועדת למנות את הרכב לאשר ברוב קולות : הוחלט החלטה

 יו"ר,  -ברוריה אליעז 

 חברים - ן, יוסי נירטיעדי זנד, עו"ד רחל לוי

 

מלגות אמרנו אוקיי, תרבות וקהילה. יוסי זה היו"ר, יש לנו את  :מר נפתלי אדר

ן, שלומי שטרית, אסנת תגית ביץ, שדסי גולדפרב, יניב קובובי

חזן, יאיר מרקוביץ, שאול דולב, כפיר מימון, קובי נודלמן, איריס 

 הררי, אורלי פניה, לירון אביגזר, רונית ועפר. 

 

 עפר אתה גמרת לעבוד? עייאש: .גב' רונית ד

 

 )מדברים יחד( 

 

 מבטיח לעשות את המיטב.   :מר עפר לוי

 

 פר. כל הכבוד ע מר יוסף ניסן:

 

 אני מבקש לצאת מהוועדה.  :מר כפיר מימון
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לצאת. אנחנו כמובן אחר כך נבדוק את היחסיות של חברי  :מר נפתלי אדר

 המועצה לאור הריבוי בו. 

 

 גם אני בבקשה, כי ראה הערתי לוועדת חינוך הכמות היכולת עייאש: .גב' רונית ד

 ההשפעה.     

 

, 25%-אנחנו לא עומדים כרגע ב 2ל אה שאוקיי, אז בכפוף ליצי :מר נפתלי אדר

 אנחנו נוריד חברים כדי לעמוד, ונעשה את זה מחר. 

 

 בסדר גמור.  עו"ד קרין כהן:

 

 אני בוועדה נכון?  מר יוסף ניסן:

 

 אתה היו"ר.  :מר נפתלי אדר

 

 שלומי?  מר יוסף ניסן:

 

 שלומי בפנים.  :מר נפתלי אדר

 

 כמה חברים בוועדה?  מר יוסף ניסן:

 

 . 25%-יותר מידי, בגלל זה אין לנו את ה :נפתלי אדר מר

 

 לעומת השאר?  25%-הם יותר מ גב' ברוריה אליעז:

 

 כבר בוועדה.  4אנחנו  מר יוסף ניסן:

 

 ? 16-יש לך יותר מ :קובי נודלמןמר 

 

 , אין לך יותר מידי. 25%זה רק  גב' ברוריה אליעז:

 

 יק. מספ נכון אתה צודק, יש לנו :מר נפתלי אדר
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אין לך יותר מידי, בוודאי. אני ספרתי את זה כבר בחינוך  גב' ברוריה אליעז:

 כשעשיתי. 

 

 רונית נמנעת. הלאה. , בעד. מי נגד? עדי 7הלאה, מי בעד?  מר יוסף ניסן:

 

 למנות את הרכב ועדת תרבות וקהילה:לאשר ברוב קולות : הוחלט החלטה

 היו"ר,  -ניסן  יוסי 

ן, אסנת תדסי גולדפרב, יניב קובוביץ, שגית ביקובי נודלמן, לוי,  עפר שלומי שטרית,

 חברים - חזן, יאיר מרקוביץ, שאול דולב, איריס הררי, אורלי פניה, לירון אביגזר

 

 ועדת תמיכות ועדה מקצועית מזכירת המועצה, גזברית ויועמ"ש.  :מר נפתלי אדר

 

 אין צורך להצביע.  עו"ד קרין כהן:

 

ובלאי כנ"ל ועדה מקצועית מזכירת  שאין צורך להצביע. רכ :אדר מר נפתלי

המועצה, גזברית, יועמ"ש ומנהל שפ"ע שזה עובדיה, אין צורך 

 להצביע? 

 

 אין צורך.  עו"ד קרין כהן:

 

  -אין צורך. ועדת בריאות פרופ' ליפשיץ הוא היו"ר :מר נפתלי אדר

 

 צריך לשאול אותו לפני.  :מר כפיר מימון

 

 אני כמובן שיבצתי, זה יהיה בכפוף להסכמה שלו.  :אדרתלי מר נפ

 

 אין בעיה.  מר יוסף ניסן:

 

 אבל גם פה הוא לא יכול לשמש כיו"ר.  עו"ד קרין כהן:

 

 נכון.  מר יוסף ניסן:
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 זאת חובה?  גב' ברוריה אליעז:

 

 כן, חבר מועצה חייב.  מר יוסף ניסן:

 

 ועדת חובה?  גב' ברוריה אליעז:

 

 לא, זו לא ועדת חובה.  כהן: קריןעו"ד 

 

 אז אם היא לא חובה אז למה?  גב' ברוריה אליעז:

 

 כי בכל ועדה חייב שהיו"ר יהיה חבר מועצה.  עו"ד קרין כהן:

 

... בזמנו כשהתווכחנו בבקשה קיבלתם תשובה, אז גם אנחנו  גב' ברוריה אליעז:

 יכולים ללמוד. 

 

 לא מבינים תאמיני לי. הם  אסור להתווכח איתך, מר עובדיה צבי:

 

 נכון.  גב' ברוריה אליעז:

 

 רואים שיש לו קילומטראז'. מודה לא מתווכחים עם נשים.   :גב' עדי זנד

 

 עובדיה, אתה עשית את הערב לנשים.  גב' ברוריה אליעז:

 

 בבקשה.  מר עובדיה צבי:

 

ה, כפיר, ובדיועדת איכות סביבה, עפר הוא היו"ר, ירון שוורץ, ע :מר נפתלי אדר

 עדי, יניב הוכמן, שלומי, רונית ואלירן אביגזר. 

 

 אני מבקש לצאת מהוועדה.  :מר כפיר מימון

 

 גם אני.  עייאש: .גב' רונית ד

 

 גם אני.   :גב' עדי זנד
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  -כפיר יורד, עדי יורדת :מר נפתלי אדר

 

 תגיד לפרוטוקול לא שומעים.  :מר כפיר מימון

 

  -המועצה יחד עם עדירד מכפיר יו :מר נפתלי אדר

 

 מהחברות בוועדה.  מר יוסף ניסן:

 

סליחה מהחברות בוועדה, עם עדי ורונית, ואנחנו נעשה התאמה  :מר נפתלי אדר

 כמו בשאר הוועדות.  25%-כדי להגיע ל

 

 אוקיי הלאה. מי בעד?  מר יוסף ניסן:

 

 מה?  גב' ברוריה אליעז:

 

 ן לך מה להצביע. , איאתה צריך התאמה עייאש: .גב' רונית ד

 

 על מה?  מר יוסף ניסן:

 

  -על זה, אין לך עייאש: .גב' רונית ד

 

 אפשר להצביע ואת ההתאמה נעשה.  :מר נפתלי אדר

 

 אפשר? כן?  עייאש: .גב' רונית ד

 

 )מדברים יחד( 

 

 אנשים שהם חיצוניים.  2זה  עייאש: .גב' רונית ד

 

 בוועדה של המשק לחירום? יים אנשים שהם חיצונ 2הם  עו"ד קרין כהן:

 

 לא, איכות סביבה.  :מר נפתלי אדר
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 איכות סביבה.  עייאש: .גב' רונית ד

 

אנשים וזה  6חברי מועצה והיא מונה  2סליחה באיכות סביבה יש  :מר נפתלי אדר

 בסדר, הכול בסדר פה. 

 

 בעד. מי נגד? רונית ועדי. נמנעים?  5הלאה, מי בעד?  מר יוסף ניסן:

 

 . 2מהציבור, תדאגו להוסיף עוד  2צריך להוסיף עוד  רוריה אליעז:ב' בג

 

 אז נצטרך להוסיף אחר כך עוד חברי מועצה.  :מר נפתלי אדר

 

. אז אנחנו 8צריכים להיות סך הכול  2. לא מועצה, מול 2כן, עוד  גב' ברוריה אליעז:

 . 2שם, אז תוסיפו עוד  6כרגע 

 

 -וסי הוא היו"רם, ימשק לשעת חירו :מר נפתלי אדר

 

 זה גם ועדת... מר יוסף ניסן:

 

 )מדברים יחד(

 

 כך כתוב.  גב' ברוריה אליעז:

 

 בדיוק או לפחות?    :???

 

 כך כתוב.  גב' ברוריה אליעז:

 

 מה היה?  מר יוסף ניסן:

 

 בהצבעה הקודמת לא שמעו את הנמנעות שלו.    :???

 

 כות הסביבה כפיר ויהודית נמנעו. ל איאוקיי, אז בהצבעה הקודמת ע מר יוסף ניסן:

 



 

 59 

 )ניסן, אליעז, לוי, נודלמן, שטרית( 5 –בעד 

 )דמרי, זנד( 2 –נגד 

 )מימון, בלום( 2 –נמנעו 

 

  :איכות סביבהלמנות את הרכב ועדת לאשר ברוב קולות : הוחלט החלטה

 יו"ר,  -לוי  עפר

 חברים -פ"ע הל שומנ ירון שוורץ, יניב הוכמן, אלירן אביגזרשטרית,  שלומי

 

משק לשעת חירום, צריך להצביע יוסי הוא היו"ר, כל האחרים זה  :מר נפתלי אדר

 מקצועיים. 

 

 צריך להצביע קרין?  מר יוסף ניסן:

 

כן, כן. לפי החקיקה יו"ר הוועדה הוא חייב להיות ראש המועצה,  עו"ד קרין כהן:

 יתר חברי הוועדה לא מחויב שיהיו נבחרי ציבור. 

 

 ההרכב הוא דני הקב"ט, עובדיה, בתיה ועדנה.  אוקיי :י אדרנפתלמר 

 

 בעד.  9מי בעד?  מר יוסף ניסן:

 

 היא מורכבת יותר.  מר דני מלכה:

 

אני יודע. את כל ההתאמות אנחנו נעשה, פשוט אנחנו לפני חילופי  :מר נפתלי אדר

  -גברי עם הדור הישן. כרגע אנחנו צריכים לאשר אותה

 

 א, מרביתם זה עובדי מועצה. ל ה:מר דני מלכ

 

  -גם ככה הם חברי :מר נפתלי אדר

 

 אבל יש עוד מלא תפקידים שצריך לאשר אותם בתוך הוועדה.  מר דני מלכה:

 

 כמו מי?  :מר נפתלי אדר
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 לא, זה בישיבה של הוועדה, זה לא כרגע.  מר יוסף ניסן:

 

וי בחתימתך לכל מינ לא, זה חייב אישור מליאה ולהוציא כתב מר דני מלכה:

 חבר ועדה. 

 

 זה מה שמופיע כרגע.  :מר נפתלי אדר

 

 אני צריכה לבדוק את זה.  עו"ד קרין כהן:

 

 אוקיי, אז אנחנו נבדוק את זה.  :מר נפתלי אדר

 

 נבדוק את זה לישיבה הבאה.  מר יוסף ניסן:

 

 . %100 :מר נפתלי אדר

 

 תרשמי לך.  מר יוסף ניסן:

 

 למנות את הרכב ועדת משק לשעת חירום:לאשר  אחדפה : הוחלט החלטה

 יו"ר,  –יוסי ניסן  

 חברים - דני מלכה, בתי הרפז ועדנה זטלאוי, צבי עובדיה

 

ועדת נגע בסמים רונית היא היו"ר, אבי בר חן, שלומי שטרית,  :מר נפתלי אדר

קובי נודלמן, מנהלת בית הספר, מנהלת מחלקת הרווחה, מנהלת 

 הרשות למאבק באלימות ועדי מרציאנו.  נציגמחלקת החינוך, 

 

 -כמו שאמרתי עייאש: .גב' רונית ד

 

 איזו ועדה?  :מר כפיר מימון

 

 נגע בסמים.  :מר נפתלי אדר
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שאמרתי את הערתי מכיוון שאני לא יודעת מה זה ההשלכה,  כמו עייאש: .גב' רונית ד

  -מה זה תפקידה של הוועדה, בטח לא אוכל זה

 

 רונית יוצאת מהוועדה, אוקיי.  סן:מר יוסף ני

 

 אני עוד לא אמרתי שאני יוצאת מהוועדה, אם אתה מכניס לי  עייאש: .גב' רונית ד

 מילים. 

 

 לא, לא.  מר יוסף ניסן:

 

 תרגיש בנוח. אני רק אמרתי שמה שאני לא יודעת אז אני לא  עייאש: .גב' רונית ד

 יכולה להצביע, אני נמנעת בהצבעה הזו. 

 

 הבנתי אוקיי.  ניסן: יוסףמר 

 

  -ואני אשקול אחר כך עייאש: .גב' רונית ד

 

 אבל כרגע מבקשים למנות אותך כיו"ר.  עו"ד קרין כהן:

 

  -כמו שאמרתי מכיוון שאני לא יודעת עייאש: .גב' רונית ד

 

 בסדר, אנחנו נאשר אותה, היא אחרי זה תרצה לצאת אין בעיה.  מר יוסף ניסן:

 

 אני לא יכולה לקבל תפקיד כזה כשאני לא יודעת מה האחריות  אש:עיי .גב' רונית ד

  -שלו, אני רואה את זה פעם ראשונה

 

 אבל את מוכנה לשקול. אז אנחנו נצביע בעד זה שתשקלי.  גב' ברוריה אליעז:

 

 , מי נגד? 7כן. אוקיי, מי בעד?  מר יוסף ניסן:

 

 אני נמנעת.  עייאש: .גב' רונית ד

 

 רונית ועדי נמנעות.  סן:מר יוסף ני
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 :נגע בסמיםלמנות את הרכב ועדת לאשר ברוב קולות : הוחלט החלטה

 יו"ר,  -דמרי עייאש  רונית

מנהלת בית הספר, מנהלת  ,עדי מרציאנואבי בר חן, שלומי שטרית, קובי נודלמן, 

 חברים - מחלקת הרווחה, מנהלת מחלקת החינוך, נציג הרשות למאבק באלימות

 

ועדות שהן ועדות חובה שלא איישנו אותן אנחנו  2טוב, יש כאן  :דרלי אמר נפת

, אחת זה הנצחת נרצחי פעולות הטרור והשנייה זה נאייש אותן

 קידום מעמד האישה, אנחנו כמובן נמלא גם אותן. 

 

 לי יש שאלה, אם סיימנו.  עייאש: .גב' רונית ד

 

 כן רונית.  מר יוסף ניסן:

 

 יש שאלה בעניין ועדת ביקורת מכיוון שזה כבר עניינים של לי  עייאש: .גב' רונית ד

 קואליציה אופוזיציה, אז צריך לדעת אם יש חובה בוועדה כזאת. 

 

כפי שאפשר גם לראות בחוות דעת שערכתי, ועדת ביקורת היא  עו"ד קרין כהן:

ועדת חובה. ורשום כאן לעניין הרכב הוועדה הוא כך: מספר חברי 

, וההרכב יהיה תואם ככול ניתן את ההרכב 7 ה עלהוועדה לא יעל

הסיעתי של המועצה, הוועדה הזאת תורכב מנבחרי ציבור בלבד. 

ראש המועצה, סגניו וחברי ועדת הנהלה לא יהיו חברים בוועדת 

 ביקורת, ויו"ר ועדת ביקורת יהיה מהאופוזיציה. 

 

 דה... הוועאם את מגדירה את עצמך אופוזיציה, יש לך את  מר יוסף ניסן:

 

 בסדר, מכיוון שאתה הגדרת אותי בטבלאות האלה, אתם הגדרתם אותי  עייאש: .גב' רונית ד

  -כאופוזיציה, אז מישהו צריך לקחת את הוועדה הזאת אז אני אשמח

 

 ומכיוון שאת גם יודעת מה זאת הוועדה הזאת, כי אחרת לא היית...  גב' ברוריה אליעז:

 

 שנים ברוריה.  5קורת בוודאי. אני חברת מועצה ת ביועד עייאש: .גב' רונית ד
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 אז איך את לא יודעת מה קורה בוועדות האחרות?  גב' ברוריה אליעז:

 

 כי לא הייתי מעורבת בוועדות תתפלאי.  עייאש: .גב' רונית ד

 

 ובביקורת היית מעורבת?  גב' ברוריה אליעז:

 

 בוודאי.  עייאש: .גב' רונית ד

 

 חברת קואליציה. כ ז:גב' ברוריה אליע

 

 בוודאי, קיבלתי את הדו"חות... עייאש: .גב' רונית ד

 

 )מדברים יחד( 

 

 אתן רוצות להגיד לנו מי היו"ר מבינכם?  :מר נפתלי אדר

 

 אתה יכול לרשום אותי.  עייאש: .גב' רונית ד

 

 חברים בסדר.  6רונית יו"ר. ועוד  :מר נפתלי אדר

 

 אין כאלה.  מר יוסף ניסן:

 

 אין כאלה?  קרין כהן:ו"ד ע

 

 לדעתי לא.  מר יוסף ניסן:

 

 אז נגרע אולי מוועדת ההנהלה. תבחר מישהו...  עו"ד קרין כהן:

 

כפיר אתה רוצה להיות חבר בוועדת ביקורת? יהודית? יכול להיות.  מר יוסף ניסן:

 לא. אז אין. 

 

 .. אז אנחנו לא יכולים לשים מוועדת הנהלה אם אין. :מר נפתלי אדר
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 אין.  מר יוסף ניסן:

 

 )מדברים יחד( 

 

 אפשר את עדי.  :מר נפתלי אדר

 

... שמתקיימים בו לפחות... לא חבר בוועדת הנהלה, זה לא המצב  עו"ד קרין כהן:

 אצלנו. 

 

 לא המצב, אין מצב, אז רק רונית כרגע.  מר יוסף ניסן:

 

  יעה.אפשר גם את עדי לצרף לשם לא? הם מאותה ס :מר נפתלי אדר

 

 כן, בהחלט אפשר.  עו"ד קרין כהן:

 

 אז בואו נשים אותה, רונית ועדי.  :מר נפתלי אדר

 

 חבל יוסי, דחפתם אותנו לשם.  עייאש: .גב' רונית ד

 

 לא, לא אנחנו.  מר יוסף ניסן:

 

 באמת דחפתם אותנו לשם.  עייאש: .גב' רונית ד

 

 אתם.  מר יוסף ניסן:

 

 לא.  עייאש: .גב' רונית ד

 

 אתם, הגעתם להסכמות ובעטתם בדלי ומה לעשות.  יוסף ניסן:מר 

 

 אוי מה פתאום, באנו עם ידיים פתוחות לרווחה.  עייאש: .גב' רונית ד

 

טוב, אני חושב שסיימנו כרגע את הוועדות. הא לא סיימנו, סליחה  :מר נפתלי אדר
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 ביטחון לא עשינו. 

 

 זו ועדת חובה.  גב' ברוריה אליעז:

 

חון זו הוועדה האחרונה שנדון בה היום, יוסי הוא אוקיי ועדת ביט :דרלי אמר נפת

היו"ר, עפר לוי, אז אתה משלים לנו את החלק היחסי של חבר 

המועצה, האחרים זה שלום שרעבי, צוק חזיזה, נועם בן אשר, דני 

 מלכה, מישל עטיה, אלירן אביגזר ואיציק זיו. 

 

 מצוין.  מר יוסף ניסן:

 

איציק, אם אפשר אני לא יודעת אפשר לבדוק אם יש הסדר  יעז:ה אלגב' ברורי

משפטי ליו"ר מתי כן ומתי לא, אז אם אפשר למנות יו"ר באופן 

  -חוקי לוועדה

 

 שאינו נבחר ציבור כוונתך?  עו"ד קרין כהן:

 

שהוא כן נבחר ציבור ולא יו"ר מועצה, הייתי מציעה מהיכרות  גב' ברוריה אליעז:

  -שים האחרוניםהחוד 3-שהכרתי ב

 

 לא, לא, ברוריה הוא לא.  מר יוסף ניסן:

 

  -את איציק גב' ברוריה אליעז:

 

 איציק זיו הוא לא חבר מועצה.  מר יוסף ניסן:

 

 הוא לא חבר מועצה.  :מר נפתלי אדר

 

 אני יודעת, על זה אני שואלת.  גב' ברוריה אליעז:

 

 לא,... חבר מועצה.  מר יוסף ניסן:

 

שהוא לא חבר מועצה, הייתי מבקשת אם אפשר למנות אותו  אליעז:ריה גב' ברו
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 כממלא מקום יו"ר, משום שהאיש הזה הוא נכס לנושא ביטחון. 

 

 אני יכולה לבדוק את זה.  עו"ד קרין כהן:

 

 תודה. אז תבדקי את זה בבקשה.  גב' ברוריה אליעז:

 

 , למישהו יש משהו לומר? 100%מסכים.  מר יוסף ניסן:

 

 ובא לציון גואל.  :תלי אדרר נפמ

 

בעד. מי נגד? אין נגד.  7רגע, צריך להצביע, ועדת ביטחון מי בעד?  מר יוסף ניסן:

 נמנעות, עדי ורונית נמנעות.  2נמנעות?  2

 

 את הרכב חברי ועדת ביטחון: לאשר ברוב קולות : הוחלט החלטה

 יו"ר,  –יוסי ניסן 

ן אביגזר ואיציק רבן אשר, מישל עטיה, אליועם עפר לוי, שלום שרעבי, צוק חזיזה, נ

 חברים - זיו

 
 זהו סיימנו? סיימנו חברים תודה רבה, הישיבה נעולה.   מר יוסף ניסן:

 

 

____(-)____ 
 יוסף ניסןמר 

 ראש המועצה

____(-)____ 
 גב' עדנה זטלאוי
 מזכירת המועצה

 
 
 


