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  :יםמשתתפ

 ראש המועצה -  יוסף ניסןמר  חברים:

 וסגנית ראש המועצה חברת מועצה -  גב' ברוריה אליעז

 חברת מועצה -  בלום יהודית' גב

 חברת מועצה - גב' רונית דמרי עייאש

 חברת מועצה -   גב' עדי זנד  

 חבר מועצה -   עפר לוי ד"ר  

 וסגן ראש המועצה חבר מועצה -  קובי נודלמן עו"ד  

 

 חבר מועצה -  מר כפיר מימון חסרים:

 חבר מועצה וסגן ראש המועצה -  מר שלומי שטרית

 

 

 משפטי צתיוע -  קרין כהן"ד עו  סגל:

 מבקר המועצה -  מר שמואל לביא  

  מזכירת המועצה -  גב' עדנה זטלאוי  

 גזברית המועצה -  רו"ח ליליאן אדרי  

 מנהלת מחלקת חינוך -  גב' בתיה הרפז

 מנהל לשכת ראש המועצה -  מר נפתלי אדר  

 ממונה שירותי חירום -   מר דני מלכה  

 

 לם ישוביצ -   רסי נימר יו מוזמנים:

 :הענקת תעודות הוקרה  

 גב' לירון אביגזר  

  עדי מימון  

 עופרי ערוסי  

 רותם טננבאום  

 ענבר טננבאום  

 טליה בן פורת  
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 ם:על סדר היו

   . 5/19ישיבה  אישור פרוטוקול .1

 דיווח ראש מועצה. .2

 גב' לירון אביגזר. –הענקת תעודת הוקרה  .3

נתמנה לדירקטור מטעם להבים בעידן  –ניסימיאן היכרות עם מר יובל  .4

 הנגב. 

 אישור המלצות ועדת תמיכות.  .5

 השלמת מינויים לוועדות: .6

  עו"ד שגית ביתן במקום עו"ד רחל לויטין בוועדת מלגות.

 ועדת השקעות

 מתנ"ס להבים. 

 אישור המועצה בדבר הסמכת ראש המועצה להעניק היתר לעבודות חוץ  .7

 ניגוד עניינים.  פרטיות בכפוף להסדר

 אישור תב"רים: .8

התב"ר אושר בישיבה  – 2019שיפוצי קיץ  – 369הגדלת תב"ר  8.1

 במימון קרן לעבודות פיתוח. ₪  500,000ע"ס  4/2019

כך שסך הכול התב"ר יעמוד ע"ס ₪  150,000אה ע"ס מתבקשת העל 

650,000  .₪ 

גלה ע"ס תיקון פסי האטה בכיכר תאנה/הודן/חו – 378תב"ר   8.2

 ות פיתוח. במימון קרן לעבוד₪  100,000

סגירת תב"רים על פי טבלה מצורפת והעברת יתרה לקרן לעבודות  8.3

 פיתוח. 

 תוספת לסדר היום:

 אלעד ארזי כמהנדס המועצה.    מינויו של אישור  . 9
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 גב' לירון אביגזר. –הענקת תעודת הוקרה  - 3לסעיף 

 (טעות מפאת ,)תחילת הישיבה לא הוקלטה

יוסי ניסן העניק לגב' לירון אביגזר תעודת הוקרה על תרומתה בהפקת  -שחזור )

 אירועי העצמאות(

... ונזמין גם את מי שהם עזרו לו. אז באמת )תחילת ההקלטה(  מר יוסף ניסן:
ערכה וכל הכבוד, ואנחנו נתחיל עם עדי מימון. ועדי ראוי לה

 תספר בכמה מילים מה היא עשתה. 
 

 ... אפשר?   מון:עדי מי
 

 אפשר.  מר יוסף ניסן:
 

עזרתי להקים קורס של עזרה ראשונה במד"א, שזה חלק מהמערך  עדי מימון:
 שמנסים לעשות בלהבים. 

 
 תעשי את זה גם לנו.    :דוברת

 
 טליה בן פורת.  ף ניסן:מר יוס

 
 טליה לא תגיע אבל נתחיל עם האנשים הנמצאים.  :גב' בתיה הרפז

 
 ? עאוקיי, היא אמורה להגי יסן:מר יוסף נ

 עופרי תספרי בכמה מילים. רוסי. עחשוב. אוקיי, אז עופרי 
 

התנדבתי במהלך השנה עם ילדה עם צרכים מיוחדים, וליוויתי  רוסי:עעופרי 
 גשים שבועיים. אותה במפ

 
 כל הכבוד.  גב' ברוריה אליעז:

 
 כל הכבוד.  מר יוסף ניסן:

 
 )מדברים יחד( 

 
 באיזו כיתה את עדי.  ה אליעז:גב' ברורי

 
 אני עופרי עולה לי"א.   רוסי:עעופרי 

 
 יפה מאוד.  גב' ברוריה אליעז:

 
 אגב התפוח לא נופל רחוק מהעץ, הכול בסדר.  מר יוסף ניסן:

 או נמשיך עם רותם טננבאום. רותם כל הכבוד, בכמה מילים. בו   
 

אייה, וליוויתי אותה, עזרתי אני התנדבתי אצל ילדה עם לקות ר רותם טננבאום:
  לה.
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 כל הכבוד.  מר יוסף ניסן:
 

 גם את עולה לי"א?  גב' ברוריה אליעז:
 

 כן.  רותם טננבאום:
 

  -במשלחת למילווקי. אז היא רותם אגב הייתה חברה מר יוסף ניסן:
 

 מסודרת.  גב' ברוריה אליעז:
 

 נהנתה מכל העולמות.  מר יוסף ניסן:
 

 הנה טליה הגיעה.  גב' עדנה זטלאוי:
 

יופי, טליה הגיעה. ענבר טננבאום. כל הכבוד לענבר, רגע בואי  מר יוסף ניסן:
 נעשה תמונה ואז תגידי כמה מילים. 

 
חברה, הנעמתי לה את ה , ואירחתי לאטההתנדבתי אצל אז אני  ענבר טננבאום:

 זמנה, ככה אני מקווה. 
 

 ? אטהמאושרת ממך. נכון  ידעה לספר לנו שהיא אטהו גב' ברוריה אליעז:
 

 הרווח הוא כפול של שני הצדדים.    :דוברת
 

אגב אישה יקרה והיא אלמנה ובאמת צריכה עזרה, ואני  אטה מר יוסף ניסן:
על הפרויקט הזה, כל הכבוד. התעודה האחרונה  מאוד מאוד שמח

 היא לטליה בן פורת. טליה בכמה מילים. 
 

 שנים.  5עט אורי פה כבר עוד מהייתי עם גילי ולי טליה בן פורת:
 

 שנים חברים.  5 מר יוסף ניסן:
 

 נהדר, כל הכבוד.  גב' ברוריה אליעז:
 

 מה היא תלך איתך לשנת שירות?  גב' בתיה הרפז:
 

 יפה מאוד.  מר יוסף ניסן:
 

 מחמם את הלב הילדים האלה.  גב' ברוריה אליעז:
 

ם להישאר אתם רוצים אז באמת תודה רבה לכם. אתם רוצי מר יוסף ניסן:
 בא לכם. לעזוב, מה ש

 
 )מדברים ביחד(

 
אין לנו הקלטה מסודרת אז  חברים אני רוצה להתחיל, אין לנו מר יוסף ניסן:

 בואו נעשה את זה מהר. 
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 .   5/19אישור פרוטוקול ישיבה  - 1לסעיף 

 
, למישהו יש הערות? 5/19 הסעיף הראשון זה אישור פרוטוקול מר יוסף ניסן:

פה אחד. יהודית את איתנו? הפרוטוקול מאושר פה אחד? 
 פרוטוקול מאושר פה אחד. 

 
 כן, כן.  :גב' יהודית בלום

 
 .   5/19פרוטוקול ישיבה : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה

 
 דיווח ראש מועצה. - 2לסעיף 

 
  -אני שמח לבשר לכם שבמכרז שנערך השבועדיווח ראש מועצה.  מר יוסף ניסן:

 
 . 26.6.19בשבוע שעבר  זטלאוי: עדנהגב' 

 
  -ה הרבהכן, נבחר מהנדס סוף סוף לוועדה, זה לא משרה שיש עלי מר יוסף ניסן:

 
 למועצה לא לוועדה.  :מר שמואל לביא

 
 למועצה לוועדה.   :גב' עדי זנד

 
 גם, גם לוועדה וגם למועצה.  גב' עדנה זטלאוי:

 
, באמת יש חכים הרבה תכניות לחתימהקודם כל זה לוועדה, כי מ מר יוסף ניסן:

פה לחץ אדיר, אתם לא מבינים מה קורה פה במהלך היום. אנשים 
לקרקע למרות שיש להם היתרי בנייה, כי לא יכולים לעלות 

המהנדס לא חתום, ואם הוא לא חתום אז אי אפשר להתחיל וזה 
יוצר לנו צוואר בקבוק לא פשוט בכלל בוועדה. אז הוא אושר, הוא 

. הוא 95%-ל 85%משרה. טווח השכר שלו זה בין  85%-חיל בית
הגיע עם שכר מאוד מאוד גבוה, והתנאי שלו היה שהשכר שלו 
יתאים למקסימום שאפשר, אנחנו הגשנו בקשה לסגן הממונה על 
השכר במשרד האוצר, מחכים לתשובה. כשזה יגיע אנחנו נחזור 

 לפה. 
 

 נעדכן אתכם.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 מאיפה הוא הגיע?   י:פר לוד"ר ע
 

 מהפרטי.  גב' עדנה זטלאוי:
 

ני לא יודע מה הוא הוא הגיע מהשוק הפרטי, עם שכר חודשי שא מר יוסף ניסן:
חיפש, אבל זה אפילו לא קרוב למה שהוא יעשה פה. אבל הוא כבר 

שנים בשוק הפרטי, כנראה שהוא כבר די שבע מהדבר הזה  10
 מהנסיעות. 

 
 והקריטריונים...  עייאש: .גב' רונית ד
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 עברו את כל המסננות כן גב' עדנה זטלאוי:
 

 הכול בסדר.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 כן, כן, ברור. עבר מכרז.  ף ניסן:מר יוס
 

 בניין מהנדס אזרחי?   ד"ר עפר לוי:
 

 כן הוא מהנדס.  מר יוסף ניסן:
 

 מהנדס רישוי.  גב' עדנה זטלאוי:
 

לנו פה אדריכלים שהם גם יכולים להיות בתפקיד,  לל היובדרך כ מר יוסף ניסן:
ם אבל הוא מהנדס. אוקיי, הענקת תעודות כבר עברנו. היכרות ע

 יובל ניסימיאן. 
 

 רגע, צריך אולי לאשר אותו.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 כן, צריך לאשר אותו?  מר יוסף ניסן:
 

 כן, את השם שלו ואת אישור משרה.  גב' עדנה זטלאוי:
 
 -השם שלו זה ארזי יוסף ניסן: רמ
 

את לא יכולה לאשר אותו לפני שהוא מאשר, אז תבואו אחר כך  עייאש: .גב' רונית ד
 שהוא מאשר. 

 
 למה? נאשר אותו.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 לא, מאשרים אותו.  מר יוסף ניסן:

 
 אבל השכר.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 ועצה. מאשרים אותו כמהנדס המ גב' עדנה זטלאוי:

 
 מה שהמינימום.  85%לא, לא מאשרים את השכר, השכר הוא  מר יוסף ניסן:

 
 אשר אם הוא לא אישר. אין לי מה ל עייאש: .גב' רונית ד

 
  -עסקההלאשר את ה צריךיהיה עדכון, אנחנו נאשר הלאה, אבל  גב' עדנה זטלאוי:

 
 אבל זה לא לאג'נדה לאשר אותו.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 כן אני יודע, זה בדיווח, זה בדיווח.  סן:סף נימר יו

 
 זה לא לאישור, יש סדר.  עייאש: .גב' רונית ד

 
עוד הפעם אם לא נאשר אותו היום במליאה, אז הוא לא  לא, אבל מר יוסף ניסן:

 יוכל לחתום מחר על היתרים. 
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 אבל לא הבאתם את זה לאג'נדה.  עייאש: .גב' רונית ד

 
  -, אבל זה במסגרת הדיווח, עכשיו במסגרת הדיווחודקתאת צ מר יוסף ניסן:

 
 אז ברגע שהדיווח, אז זה לא להצבעה כן.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 את לא רוצה לאשר?  ר יוסף ניסן:מ
 

  -לא, לא עניין שרוצה לאשר עייאש: .גב' רונית ד
 

 אני לא מבין אין בעיה, אין בעיה.  מר יוסף ניסן:
 

 מה זה קשור?  :עייאש .גב' רונית ד
 

 אני מבקש את האישור של כולם לאשר אותו, מי בעד?  מר יוסף ניסן:
 

 ד. כולם פה אח גב' עדנה זטלאוי:
 

    להוסיף סעיף אישור מהנדס המועצה. : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 

  -אז קוראים לו אלעד ארזי עדנה זטלאוי: גב'
 

 אז מאשרים אותו.  מר יוסף ניסן:
 

 משרה.  100%-הוא יהיה ב זטלאוי:גב' עדנה 
 

 אתה מאשר אותו לדון בזה, עכשיו תדון בו. עכשיו תגיד מיהו, מה עייאש: .גב' רונית ד
 א? הו    

 
 . 2-אב ל 36שמו אלעד ארזי תושב היישוב בן  מר יוסף ניסן:

 
 הא תושב היישוב הוא?  עייאש: .גב' רונית ד

 
 כן. כילד שגדל כאן.  גב' עדנה זטלאוי:

 
איש כילד שגדל כאן, לשמחתי אני אומר באמת, התמזל מזלנו.  מר יוסף ניסן:

המועמדות  יוצא מן הכלל, הפתיע אפילו אותי בזה שהוא הגיש את
  -שלו, אגב הוא לא הגיש בפעם

 
 נכון.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 אז יופי, טוב שעשינו פעם שנייה.  מר יוסף ניסן:

 
 התעייף מהנסיעות.    :דוברת

 
 המשרה משרה מלאה.  גב' עדנה זטלאוי:
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זו משרה מלאה, ברגע שמאשרים אותו ממחר הוא יכול לחתום על  מר יוסף ניסן:
 אותנו מצוואר הבקבוק שנוצר.  היתרים ולחלץ

 
 אז עכשיו אתה רוצה להעלות להצבעה מי מאשר אותו?  גב' עדנה זטלאוי:

 
 כן, מי מאשר?  מר יוסף ניסן:

 
 פה אחד.  :גב' עדנה זטלאוי

 
ומהנדס  את מינויו של אלעד ארזי כמהנדס המועצה: הוחלט פה אחד לאשר החלטה

   משכר מנכ"ל 85%ה ובשכר של הועדה המקומית לתכנון ובניה במשרה מלא

 
נתמנה לדירקטור מטעם להבים בעידן  –היכרות עם מר יובל ניסימיאן  - 4לסעיף 

 הנגב. 

 
 

ל ניסימיאן הוא הנציג שלנו ביויובל ניסימיאן,  היכרות עם 4סעיף  מר יוסף ניסן:
 בעידן הנגב. 

 רצו להכיר אותך, הוא כבר אושר כחבר.    
 

 יוסי, זה מה שיש לך לדווח בדיווח ראש המועצה? רק את סליחה  עייאש: .גב' רונית ד
 המהנדס? 

 
 כן, כן.  מר יוסף ניסן:

 
 אנחנו מקצרים היום.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 נקצר היום.  יסן:מר יוסף נ

 
 ... עייאש: .גב' רונית ד

 
 בואו לא נפריע.  גב' ברוריה אליעז:

 
יובל יציג את עצמו, ומי שיש יהיה לנו עוד הזדמנויות אחרות. אז  מר יוסף ניסן:

 לו שאלות מוזמן, בבקשה. 
 

ס תוכנה, עובד בתעשייה מהנד 45אני יובל גר פה ביישוב בן  מר יובל ניסימיאן:
ה. מנהל פרויקטים שמה, שנ 19שנה בערך, משהו כזה,  18 אווירית

 ילדים. זהו בגדול, עוד משהו?  2
 

 -יש לך ניסיון בחברות עייאש: .גב' רונית ד
 

 אם הייתי דירקטור?  מר יובל ניסימיאן:
 

 בדירקטוריונים איך עובד, חברה ציבורית, חברה פרטית, לא  עייאש: .גב' רונית ד
 דירקטוריון?  משנה משהו בעבודה של

 
 חוץ ממקום העבודה שלי לא.  מר יובל ניסימיאן:
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 רצוי שתלך לקורס דירקטורים.  :שמואל לביאמר 

 
  -תי לקורס דירקטורים, הוא נפתח רק בנרשמ מר יובל ניסימיאן:

 
 זה הכי חשוב. :שמואל לביאמר 

 
 . 11בחודש  מר יובל ניסימיאן:

 
 זה הכי חשוב.  :שמואל לביאמר 

 
בואו נגיד ככה, יובל לא נופל מכל נציג שהיה לנו עד היום בעידן  ניסן:וסף מר י

 הנגב. 
 

 ל תוותר עליו. זה הכי חשוב שתעשה את הקורס הזה, א :שמואל לביאמר 
 

 כן, כן.  מר יוסף ניסן:
 

 אם אתה רוצה להמשיך בתפקיד הזה, זה חשוב.  :שמואל לביאמר 
 

 עצה. נבקש מימון מהמו מר יובל ניסימיאן:
 

 מעידן הנגב תבקש.  :מר שמואל לביא
 

 גם פה אין כסף, וגם שם אין כסף.  מר יוסף ניסן:
 

 אין כסף. אל תגיד שמה יש כסף, תעזוב אתה,  :מר שמואל לביא
 

 ויתרו על הטקס פתיחת עידן הנגב.   לא, בעידן הנגב? מר יוסף ניסן:
 

 )מדברים יחד(
 

אז  לה או משהו?ם, יש למישהו עוד שאטוב חברים בואו נתקד מר יוסף ניסן:
 בואו אנחנו מתקדמים. 

 
 אישור המלצות ועדת תמיכות.  - 5לסעיף 

 
. יש לכם פרוטוקולים של ועדת אישור המלצת ועדת תמיכות מר יוסף ניסן:

 תמיכות. 
 

 פרוטוקולים.  2 גב' עדנה זטלאוי:
 

 פרוטוקולים.  2 מר יוסף ניסן:
 

השני הוא די מתמצת גם את הראשון, אז אפשר  רוטוקולבעצם הפ גב' עדנה זטלאוי:
 לגשת ישר לשני.

 
אני אפשר לשני. זה עומד בפניכם. עמותת על לא אושרה התמיכה.  מר יוסף ניסן:
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₪,  12,000מתקציב התמיכות זה  15% רואה עמותת גיל זהב עד
  -תנועת הצופים העבריים נתבקשה להשלים מסמכים

 
 שון. ה בראלא, ז גב' עדנה זטלאוי:

 
ולעמותת גיל הזהב ₪,  60,000אז זה  75%זה בראשון, אושרה לה  מר יוסף ניסן:

 ₪? 8,000-אגב מה בסוף עם ה. ₪ 12,000-ה
 

 למועצה  שתעלה את זה טלאוי:גב' עדנה ז
 

  -אתה תעלה את היתרה גב' ליליאן אדרי:
 

  -בתקנה הזאת₪  8,000זה שנוצרה יתרה של  מה שקרה מר יוסף ניסן:
 

  -מ %10 גב' עדנה זטלאוי:
 

 למה לא אושר לעל סתם שאלה?  :קובי נודלמן עו"ד
 

והיא טענה שאין לעל? כתוב, הבאנו את נציגת מחלקת הרווחה  גב' עדנה זטלאוי:
  -תושבים

 
  -אין ילדים תושבים מר יוסף ניסן:

 
תנות תושבי להבים מטופלים השנה אצלם. זה בהחלט יכול להש גב' עדנה זטלאוי:

ה מקום לתת אפילו במהלך השנה, אבל כרגע לא היו, אז לא הי
 להם. 

 
 כמה עמותת גיל הזהב קיבלו קודם בשנה שעברה?  עייאש: .גב' רונית ד

 
מתקציב התמיכות, תקציב התמיכות ירד  15%הם קיבלו עד  ' עדנה זטלאוי:גב

 השנה. 
 

הורדנו את תקציב היה הרבה יותר בשנה שעברה, ירד. בגלל ש מר יוסף ניסן:
  -בפעם₪  90,000הצופים קיבלו  התמיכות אז גם הצופים,

 
 ₪.  97,000 גב' עדנה זטלאוי:

 
 ₪.  60,000לים השנה הם מקב₪,  97,000 מר יוסף ניסן:

 
 ₪.  000135,התקציב עמד כל שנה אני חושבת על  גב' עדנה זטלאוי:

 
גיש, לצופים היה ימים לה 7אבל אני לא מבינה היה להם  :גב' עדי זנד

  -השלמות
 

 בסדר, בפרוטוקול השני הם הגישו את הכול והם אושרו.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 ₪.  67,000הם אושרו על  :קובי נודלמן עו"ד
 

 )מדברים יחד( 
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 זה השני, זה הראשון.   :גב' עדי זנד

 
  -28.5.19-הראשון מה גב' עדנה זטלאוי:

 
  -ה כתוב שהםהי 28.5.19בראשון   :גב' עדי זנד

 
 החלטנו אחרי שהם הגישו את ההשלמות.  13.6.19-נכון. וב גב' עדנה זטלאוי:

 
 . 1חסר לנו  עייאש: .גב' רונית ד

 
 הכיצד? צילמתי את הכול ביחד.  י:גב' עדנה זטלאו

 
  -כתוב סעיף 13.6.19-הנה ה  :גב' עדי זנד

 
  -28.5.19-ו גב' עדנה זטלאוי:

 
  -3סעיף  28.5.19, יה עדנהרגע שני  :גב' עדי זנד

 
. 28.5.19כתוב ככה: ישיבה זו הינה ישיבת המשך לישיבה מיום  גב' עדנה זטלאוי:

. מה שהיה 4, 3, 2, 1 למען הסדר נעלה את החלטות הוועדה
 בישיבה הקודמת. 

 
 בסדר.   :גב' עדי זנד

 
 עכשיו אנחנו ממשיכים.  גב' עדנה זטלאוי:

 
  -י למהלא הבנת :קובי נודלמן עו"ד

 
 אבל אין החלטה של הצופים.   :גב' עדי זנד

 
 יש.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 יש, יש פה.  :קובי נודלמן עו"ד

 
 תקציב התמיכות?  למה ירד עייאש: .גב' רונית ד

 
 כי אין כסף, יש פחות כסף השנה, מה זאת אומרת.  מר יוסף ניסן:

 
 אבל זה לא היה חלק מהתקציב.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 זה היה חלק מהתקציב.  מר יוסף ניסן:

 
 הורדה בסך הכול התמיכות לא היה חלק מההורדה בתקציב.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 שכן, מה זאת אומרת לא. בוודאי  מר יוסף ניסן:

 
 ליליאן, הורדתם את ועדת התמיכות?  עייאש: .גב' רונית ד
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-והעברנו את זה ל₪  35,0001את הסעיף התקציבי הורדנו. היה  גב' ליליאן אדרי:
 . 2019-ב₪  80,000

 
 ברור.  מר יוסף ניסן:

 
 אישרתם את התקציב.    :דוברת

 
 התקציב.  אני לא אישרתי את עייאש: .גב' רונית ד

 
 בוודאי.  מר יוסף ניסן:

 
 אני התנגדתי לתקציב... הנה את רואה, הכול כלול אצלי  עייאש: .גב' רונית ד

 שסופגת, כמה  פיםני חושבת שתנועת הצובהתנגדות. טוב, אז א
  -אנשים נהנים

 
 אגב בשנה הבאה זה יקטן להם עוד פעם.  מר יוסף ניסן:

 
 שנה הבאה תעשה מה שאתה רוצה. תבוא לדיון, אנחנו אין בעיה. ב עייאש: .גב' רונית ד

 בעתו. עמותת גיל הזהב נדון בזה, נסכים או לא נסכים, כל דבר 
 ₪?  12,000-כמה אנשים נהנים מה

 
 זו עמותה שמורכבת גם מתושבים של מיתר אבל גם תושבים גב' עדנה זטלאוי:

  -150מלהבים. בלהבים אני חושבת מדובר על איזה     
 

 איש?  150 עייאש: .ד גב' רונית
 

 כן.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 )מדברים יחד( 
 

  -אבל אני לא אני אגב הבטחתי לצופים שבשנה הבאה נגדיל להם, מר יוסף ניסן:
 

  -זה ממש מכה עייאש: .גב' רונית ד
 

 בלי אישור של הארנונה לא נוכל.  מר יוסף ניסן:
 

  -וריטי אחר במקום לתת דבריםנכון, אתה צודק. תעשה פרי עייאש: .גב' רונית ד
 

 טוב.  מר יוסף ניסן:
 

 פומפוזיים.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 אין בעיה.  מר יוסף ניסן:
 

 . 3.5%עוד אפשר לאשר היום  :אדר מר נפתלי
 

 you lostאני מצטערת,  .1971.-איחרת, השכנוע לא עבד עד ה עייאש: .גב' רונית ד

 your timeתן לי להביע .-  
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 בסדר?  ף ניסן:מר יוס

 
 לא, מה צריך לעשות עם זה?  עייאש: .גב' רונית ד

 
 מאשרים את הפרוטוקולים.  מר יוסף ניסן:

 
  -צריך לאשר לפחות את המעט הזה להעביר להם, אחרת י:גב' עדנה זטלאו

 
  -לא, זה לאשר את הפרוטוקול או עייאש: .גב' רונית ד

 
  לאשר את ההחלטות שלנו. גב' עדנה זטלאוי:

 
 את התקציב.  מר יוסף ניסן:

 
 את ההחלטות שלנו.  גב' עדנה זטלאוי:

 
  -אני מתנגדת להקטנה הזאתי עייאש: .גב' רונית ד

 
 למה, למה את לא נותנת להם את המעט הזה?  נה זטלאוי:עד גב'

 
 אני אשמח לתת להם את המעט הזה, אבל אני אשמח לתת להם  עייאש: .גב' רונית ד

 את היותר הזה. 
 

 כשיהיה לנו יותר כסף ניתן יותר.  גב' ברוריה אליעז:
 

 זה לא בתחום הסמכות שלי כוועדת התמיכות.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 כי זה לא בתקציב, הוועדה עובדת על סמך התקציב.  :ל לביאואשממר 
 

  -זה התקציב מר יוסף ניסן:
 

  -הוועדה עובדת גב' עדנה זטלאוי:
 

להתנגד למשהו שהם לא עשו נכון, אבל זה התקציב את יכולה  :שמואל לביאמר 
 שאתם אישרתם אותו. 

 
  -הוועדה עובדת במסגרת גב' עדנה זטלאוי:

 
 אני לא אישרתי אותו.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 לא, לא משנה.  :שמואל לביאמר 

 
 טוב, אחרים מאשרים.  גב' ברוריה אליעז:

 
עדה יכולה לעבוד בתוך מסגרת. יש לה רונית רק שיהיה ברור, הוו גב' עדנה זטלאוי:

זה התבחינים  ושתייםמסגרות, אחת זה תקציב התמיכות  2
 . שאתם אישרתם גם, בסוף השנה שעברה
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 ינים זה משהו אחר... בחהת עייאש: .גב' רונית ד
 

התבחינים. התקציב מול התבחינים זה הדבר הכי טוב שיכולנו  גב' עדנה זטלאוי:
 להוציא תחת ידינו. 

 
 צודקת. טוב בסדר מאושר? מי בעד?  מר יוסף ניסן:

 
  -מי בעד? אז צריך לרשום גב' עדנה זטלאוי:

 
  -בעד 5 מר יוסף ניסן:

 
 , יוסייהודית, קובי, ברוריה, עפר נה זטלאוי:עד גב'

 
 מי נגד?  מר יוסף ניסן:

 
 עדי הצביעה.  גב' ברוריה אליעז:

 
 עדי הצבעת בעד?  :גב' עדנה זטלאוי

 
  -אם אין מה לעשות  :גב' עדי זנד

 
  -עדיעדי הצבעת בעד?  גב' עדנה זטלאוי:

 
 מי נגד העברת הכספים?  מר יוסף ניסן:

 
 רונית נמנעת נראה לי.  טלאוי:גב' עדנה ז

 
  -אני לא נמנעת להעברת הכספים, אני נמנעת בגלל עייאש: .גב' רונית ד

 
 עה היא לא מה שאת אומרת. אבל ההצב מר יוסף ניסן:

 
 אז מה?  עייאש: .גב' רונית ד

 
רגע הייתה הצבעה כבר על הפרוטוקולים ועל החלטת האז  מר יוסף ניסן:

 ד? בעד, מי נג 5הוועדה. 
 

 אין.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 אין. מי נמנע?  מר יוסף ניסן:
 

 על מה ההצבעה?  עייאש: .גב' רונית ד
 

 ה מתנגדים, אין בעיה. אין. קדימ מר יוסף ניסן:
 

 על מה ההצעה?  עייאש: .גב' רונית ד
 

 לאשר את ההמלצות.  עו"ד קרין כהן:
 

 -12,000לצופים ₪  60,000 גב' עדנה זטלאוי:
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 יחד( רים )מדב

 
 אני אענה, אני אענה.  מר יוסף ניסן:

 
 רוצה לא, אני רוצה לקבל את הייעוץ של היועצת המשפטית. אני  עייאש: .גב' רונית ד

  -לקבל
 

אבל זה לא ייעוץ משפטי. אין שום קשר משפטי למה שאת שואלת  מר יוסף ניסן:
 כרגע. 

 
  אני רוצה לשמוע ייעוץ משפטי. עייאש: .גב' רונית ד

 
 )מדברים יחד( 

 
 אבל זאת לא שאלה משפטית.  מר יוסף ניסן:

 
 אני יו"ר הוועדה.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 "ר הוועדה. אז יו עייאש: .גב' רונית ד

 
מתקציב  ₪75%  60,000הוועדה ישבה, המליצה לתת לצופים  גב' עדנה זטלאוי:

מתקציב  ₪15%  12,000התמיכות, לתת לקהילה התומכת 
 בדיוק לפי התבחינים. התמיכות, 

 
 מצוין. על מה ההצבעה?  עייאש: .גב' רונית ד

 
תקדם, גמרנו הם ההצבעה הייתה, הייתה הם לא הצביעו, בואו נ מר יוסף ניסן:

 לא הצביעו, בואו נתקדם. 
 

  -על ידידי סורוקה שדחינו גב' עדנה זטלאוי:
 

 מה זאת אומרת הם לא הצביעו?   :גב' עדי זנד
 

 אתם לא הצבעתם בעד הפרוטוקולים.  ן:מר יוסף ניס
 

 היא הצביעה בעד.  :קובי נודלמן עו"ד
 

 )מדברים יחד( 
 

  -מבקשת ממךיוסי, אני   :גב' עדי זנד
 

 סליחה, סליחה.  מר יוסף ניסן:
 

 להיות נאמן למה שקורה פה.   :גב' עדי זנד
 

 מה כתבת כמה הצביעו בעד?  מר יוסף ניסן:
 

 . 5 גב' עדנה זטלאוי:
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 . 5 מר יוסף ניסן:

 
 . 6כולל יוסי זה  :קובי נודלמן עו"ד

 
 . 6רגע, רגע,  גב' עדנה זטלאוי:

 
 יוסי.  6 מר יוסף ניסן:

 
 את עדי הוספתי אחר כך.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 יוסי, עכשיו עברה ההצבעה, מי נגד?  מר יוסף ניסן:

 
 לא, היא לא הסבירה לי עד הסוף.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 שיעור פרטי אפשר?  ' ברוריה אליעז:גב
 

 אין להסביר עזבי, אין הסבר.  מר יוסף ניסן:
 

  על מה ההצבעה? עייאש: .גב' רונית ד
 

 על כל ההחלטות של הוועדה.  גב' עדנה זטלאוי:
 

על כל ההחלטות של הוועדה, אמרתי את זה. אמרתי לפני  מר יוסף ניסן:
 שהעליתי את זה להצבעה, אמרתי על מה. 

 
 יוסי, אני מדברת עם עדנה.  עייאש: .גב' רונית ד

 
יכולה ואני אמרתי על מה, אני מנהל את הישיבה. אבל את לא  מר יוסף ניסן:

 לפנות אליה, אני מנהל את הישיבה. 
 

 אז תנהל את הישיבה, כי אתה לא מנהל אותה.  עייאש: .גב' רונית ד
 

  -צבעההא לא מנהל? אז אמרתי מי בעד ה מר יוסף ניסן:
 

 שאלתי על מה מצביעים.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 אז אני אמרתי.  מר יוסף ניסן:
 

 לדעת?  מותר את זה עייאש: .גב' רונית ד
 

אמרתי, לפני ההצבעה אני אמרתי, מי בעד החלטות, אשרור  מר יוסף ניסן:
, את לא 6הפרוטוקולים והחלטת הוועדה. מי היה בעד? היו 

 הצבעת. 
 

 כי לא הבנתי על מה מצביעים, אז שאלתי עוד הפעם. מסבירים  עייאש: .דגב' רונית 
 ם. לאט אני מבינה מהר. עכשיו תסביר לאט על מה מצביעי

 
 פעם רביעית.  גב' ברוריה אליעז:
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 פעם רביעית נכון ברוריה, כשאת לא מבינה מסבירים גם פעם עייאש: .גב' רונית ד

  -חמישית. עכשיו    
 

  -אני אתרגם לך מר יוסף ניסן:
 

  -אבל זה כל כך שקוף גב' ברוריה אליעז:
 

 אישורי תמיכה כולל הסכומים.  מר יוסף ניסן:
 

 זה כל כך שקוף רונית שאת מקשה לחינם.  גב' ברוריה אליעז:
 

 על מה אני מקשה?  עייאש: .גב' רונית ד
 

 לחינם.  גב' ברוריה אליעז:
 

  -ברוריה ההבנה שלי עייאש: .גב' רונית ד
 

  -זה חבל גב' ברוריה אליעז:
 

  -אז מה אני אעשה עייאש: .גב' רונית ד
 

 ה. אני נותנת לך יותר קרדיט בהבנ גב' ברוריה אליעז:
 

  -לא, אז תימנעי עייאש: .גב' רונית ד
 

 אז אני אמנע מלתת לך קרדיט.  גב' ברוריה אליעז:
 

 בדיוק, תודה ברוריה.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 בבקשה.  ה אליעז:גב' ברורי
 

מצביעים עבור החלטות הוועדה והפרוטוקולים שלה, כולל  מר יוסף ניסן:
 העברות הכספים.

 
 לא, זה כולל העברות הכספים או שזה אומר שאני מסכימה  :עייאש .גב' רונית ד

 לסכום של הזה, מה זה אומר? 
 

 כולל הסכום.  מר יוסף ניסן:
 

  -סכים לסכוםאת לא יכולה לה גב' עדנה זטלאוי:
 

  -אני יכולה להסכים לזה? יופי אז אני בעד עייאש: .גב' רונית ד
 

 הצבעה. אבל את לא הצבעת בעד כשהייתה  מר יוסף ניסן:
 

 אבל עכשיו הבהרת לי, תראה איזה יופי, הבהרת לי ועכשיו אני  עייאש: .גב' רונית ד
 ל בעד. אני בעד ואני שמה הערה נוספת לבעד שלי שאני מוחה ע

  -הקטנת
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 מה את אומרת?  מר יוסף ניסן:

 
  -מה שאתה שומע. שאני מוחה על הקטנת עייאש: .גב' רונית ד

 
  -באה תעשיאז פעם ה מר יוסף ניסן:

 
 תמיכות לגופים בצופים.  עייאש: .גב' רונית ד

 
  -אני מבקש הערה שלי מר יוסף ניסן:

 
 רק לצופים?  גב' עדנה זטלאוי:

 
 כן. בסדר?  אש:עיי .גב' רונית ד

 
מרי עייאש לעבור על יפעם הבאה אני מבקש מהגברת רונית ד מר יוסף ניסן:

  -התקציב
 

 ת השם שלי תגיד... לפחות א עייאש: .גב' רונית ד
 

 בקפדנות יתירה ולדעת מה הסכומים כן, על התקציב.  מר יוסף ניסן:
 

 קצת, איך אומריםתקשיב לי, פעם הבאה תגיד את השם שלי  עייאש: .גב' רונית ד
 ק. ויבמד    

 
 דימרי עייאש.  מר יוסף ניסן:

 
 . לא, דימרי זה לא, כי אתה מכיר אותי עייאש: .גב' רונית ד

 
 דמרי.  ה זטלאוי:גב' עדנ

 
 דמרי עייאש סליחה.  מר יוסף ניסן:

 
 שנה תן כבוד לשם שלי.  15יפה,  עייאש: .גב' רונית ד

 
אני מבקש ממך לעבור ביתר רצינות וקפדנות  רונית דמרי עייאש מר יוסף ניסן:

על תקציב המועצה ולדעת מה הסכומים. בוודאי על הצופים שהם 
 כל כך חשובים לליבה. 

 
 קרובים לליבי.  עייאש: .נית דגב' רו

 
 בדיוק נכון.  מר יוסף ניסן:

 
 את יכולה לרשום את זה גם מהצד שלי.  עייאש: .גב' רונית ד

 
מוחה על כך שהיא לא ידעה מה התקציב של הצופים, אמור ואני  מר יוסף ניסן:

 להיות של הצופים. 
 

  איזה יופי שאתה מוחה על משהו, הלאה. עייאש: .גב' רונית ד
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 אז כולם אישרו.  מר יוסף ניסן:

 
 :: הוחלט פה אחד לאשר את המלצת ועדת התמיכותהחלטה

 ₪ 12,000 עמותת גיל הזהב ללהבים ומיתר
לאחר קבלת  50%לאחר אישור המליאה,  ₪50% ) 60,000 – עברייםתנועת הצופים ה
שנה"ל  מ ודווח מנהל יחידת הנוער על פעילות קיץ ופתיחת30/6/19מאזן בוחן ליום 

 תש"פ
 לאשר תמיכהלא  – ידידי המרכז הרפואי סורוקה

 לאשר תמיכהלא  – עמותת על
 

 ועדות:השלמת מינויים לו - 6לסעיף 
 במקום עו"ד רחל לויטין בוועדת מלגות. עו"ד שגית ביתן      
 ועדת השקעות     
 מתנ"ס להבים.      

 
השלמות מינויים לוועדות. עו"ד שגית ביתן במקום עו"ד רחל  מר יוסף ניסן:

 לויטין בוועדת מלגות מי בעד? 
 

 למה?  עייאש: .גב' רונית ד
 

 כי לויטין לא הסכימה.  גב' ברוריה אליעז:
 

 יטין לא שיתפה פעולה כמה פעמים. לו מר יוסף ניסן:
 

 ימה, היא לא באה לחתום לנו. היא לא הסכ גב' ברוריה אליעז:
 

 וזה עיכב לנו את הוועדה.  מר יוסף ניסן:
 

  -ואז פנינו גב' ברוריה אליעז:
 

 סליחה אני חברה בוועדה.   :גב' עדי זנד
 

ימנו את הנושא רגע, רגע, שנייה, אנחנו צריכים לחזור, לא סי מר יוסף ניסן:
ף בסעי₪  8,000הקודם. כמו שאמרתי לכם בהתחלה נשארו 

  -התמיכות
 

 בהשוואה לתקציב?  עייאש: .גב' רונית ד
 

 אפשר לקבל אותם לצופים.   :גב' עדי זנד
 

 אני נותן לך פה פתח מילוט.  מר יוסף ניסן:
 

 לצופים.   :גב' עדי זנד
 

₪  8,000-ת זה חזרה לתקנה את האז זהו אז אנחנו מחזירים א מר יוסף ניסן:
  -ומחלקים אותם לפי האחוזים
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 לפי התבחינים.  ליליאן אדרי:גב' 
 

 לפי התבחינים מחדש. מי בעד?  מר יוסף ניסן:
 

 למה אי אפשר לתת את הכול לצופים?  עייאש: .גב' רונית ד
 

 אי אפשר.  מר יוסף ניסן:
 

 )מדברים יחד( 
 

 לפי התבחינים.  רגע, מי בעד? גב' עדנה זטלאוי:
 

  מי בעד לפי התבחינים? כולם בעד. מר יוסף ניסן:
 

 כולם פה אחד.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 פה אחד.  מר יוסף ניסן:
 

 סגור.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 :לפי התבחינים₪  8,000חלוקת יתרה של : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 ₪ 6,000 קרי, מהיתרה לתנועת הצופים העבריים, 75%
 ₪ 1,200 , קרי מהיתרה לעמותת גיל הזהב ללהבים ומיתר, 15%

 
 

 , כן עדי. ביתןשגית השלמת מינויים לוועדות, כמו שאמרנו  מר יוסף ניסן:
 

אוקיי, אני הייתי בישיבה של הוועדה שבה ישבנו חיכינו  :גב' עדי זנד
והסכמה של כל חברי  להחלטות כדי לפרסם רק בעקבות החלטות

לפרסם את התוצאות. אני קיבלתי היום  הוועדה, אפשר היה
 (לקחת את הדף שלי)בדואר שלי הודעה שוועדת 

 
 בבקשה, בבקשה, מרוב דפים.  עייאש: .גב' רונית ד

 
אני קיבלתי הודעה היום בדואר, דרך אגב כולכם קיבלתם את זה,  :גב' עדי זנד

ועצה עם מפעל הפיס יוענקו שבמסגרת שיתופי פעולה של המ
להבים בשנת הלימודים תש"פ, מים לסטודנטים מלגות לימוד

לפרטים נוספים בנושא באתר המועצה. נכון להיום אין חתימה 
טכנית, אין חתימה על ישיבת הוועדה של ועדת מלגות, ועיכבנו 
את הזה, ואני חושבת שאם מחליפים חבר ועדה, אז מן הסתם 

  עביר לכל חברי הוועדה כדי לאשר את זה.צריך את ההחלטות לה
 

 לא הודיעו...?  גב' ברוריה אליעז:
 

 אני לא אישרתי, אני לא אישרתי.   :גב' עדי זנד
 

אין בעיה, אנחנו נאשר את החברה החדשה, היא תחתום מחר  מר יוסף ניסן:
 ונתקדם עם זה. 
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 תמתי. לא, גם אני צריכה לחתום, כי גם אני עוד לא ח  :גב' עדי זנד

 
 תחתמי, בסדר?  אין בעיה גם את מר יוסף ניסן:

 
 אני רק בשביל הנוהל תקין.   :גב' עדי זנד

 
 . %100 מר יוסף ניסן:

 
  -אנחנו התעכבנו עדי שבוע שהגברת המקורית תגיע, היא לא גב' ברוריה אליעז:

 
  -ברוריה, ברוריה מר יוסף ניסן:

 
  -SMS-התחננו ל גב' ברוריה אליעז:

 
 ד החלפת גברי? ברוריה, ברוריה חבל. מי בע יוסף ניסן:מר 

 
  -שגית גב' עדנה זטלאוי:

 
 יש לי שאלה לפני, למה היא והיא?  עייאש: .גב' רונית ד

 
 הנציג שלה מחליף זה מאותה סיעה. בסדר? מי בעד?  מר יוסף ניסן:

 
 נראה לי פה אחד.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 פה אחד.  מר יוסף ניסן:

 
  -דת מכרזים תצא בצורהאני בכל מקרה מבקשת שהחלטת וע  :י זנדגב' עד

 
 מלגות.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 מלגות.   :גב' עדי זנד

 
 בסדר, בסדר, אני הייתי בטוחה שהיא קיבלה מיד את ההודעה.  גב' ברוריה אליעז:

 
 )מדברים יחד( 

 
 היא מתנצלת היא שכחה.  גב' ברוריה אליעז:

 
מקום עו"ד רחל את מינויה של עו"ד שגית ביתן בד לאשר : הוחלט פה אחהחלטה

 לויטין בוועדת מלגות. 

 
יש לנו לאשר בהנהלת המתנ"ס את התקציב וזה מאוד מאוד לחוץ  מר יוסף ניסן:

 לנו, אנחנו רוצים לאשר עוד כמה וכמה שמות פה. 
 

 לא, אנחנו נאשר את הכול מחדש.  גב' עדנה זטלאוי:
 

  -י מועצהיד את השמות ונעלה את זה להצבעה. עובדאני אג מר יוסף ניסן:
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 למה אתם עושים את זה עוד הפעם ככה ברשימה רק שלכם שוב עייאש: .גב' רונית ד

 ושוב ושוב ושוב בכל ישיבה. אתם רוצים שתהיה רשימה, תגישו    
 לנו אותה שנראה אותה.     

 
 בסדר.  מר יוסף ניסן:

 
  -הערנו בפעם הקודמת עייאש: .גב' רונית ד

 
גע לכם, מי שהיה צריך לראות ראה, זה בסדר. עובדי זה פחות נו מר יוסף ניסן:

  -מועצה
 

 אהבתי ראש המועצה.  עייאש: .גב' רונית ד
 

רינת הרוש ובתיה הרפז כעובדי מועצה. חברי מליאה יוסי ניסן  מר יוסף ניסן:
וברוריה אליעז. נציגי ציבור אפי דביר ואהובית זלץ. עוד נציגי 

גולה, רותי בשאמרנו, ניסן  ן כמותור איריס הררי, שגית ביציב
 רובין, לירון אביגזר וניסים פרץ וזהו למעשה נכון? 

 
 ונציגי מתנ"ס.  :מר נפתלי אדר

 
 לא, נציגי מתנ"ס אנחנו לא מאשרים.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 הם כבר אושרו.  מר יוסף ניסן:

 
 לא, את שלהם.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 ה נדיב, קלר קלדרון זה של ועדת... אני אומר בכל מקרה, ניצ ניסן:מר יוסף 

 
 זה לא תלוי בנו. גב' עדנה זטלאוי:

 
 טוב חברים מי בעד?  מר יוסף ניסן:

 
 שנייה רגע אני לא מבינה, זה לא היה אמור להיות יהודית?  עייאש: .גב' רונית ד

 
 . מי נגד? מי נגד? בעד 4מי בעד? מי בעד החברים? להצבעה?  מר יוסף ניסן:

 
 בעד?  4מי זה   :זנדגב' עדי 

 
 מי נגד?  מר יוסף ניסן:

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

 
 חברים, חברים, אני מנהל פה את ההצבעה. מי נגד?  מר יוסף ניסן:

 
 אז אנחנו לא מגיבים להצבעה שלך.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 מי נמנע? נמנעת יפה. יופי, מי נמנע?  מר יוסף ניסן:
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 מי נמנע?  נה זטלאוי:גב' עד
 

 נמנעת יהודית.  מר יוסף ניסן:
 

 אני לא מבינה את התהליך.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 חברים לא הצביעו כלום.  2 מר יוסף ניסן:
 

 יוסי, ככה לא מנהלים ישיבה סליחה.   :גב' עדי זנד
 

ית ויהוד , עדי זנד ית דמרי עיאשברוב קולות ובהימנעות הח' רונ: הוחלט החלטה
רינת הרוש ובתיה הרפז כעובדי את מינוים של חברי הנהלת המתנ"ס לאשר  בלום

איריס הררי, , אפי דביר אהובית זלץכחברי מליאה,  יוסי ניסן וברוריה אליעז ,מועצה
 ץ כנציגי ציבור. י רובין, לירון אביגזר וניסים פרגולה, רותבניסן , ןתשגית בי

 
 כת ראש המועצה להעניק היתר לעבודות חוץה בדבר הסמאישור המועצ - 7לסעיף  

  פרטיות בכפוף להסדר ניגוד עניינים.  
 

 אנחנו מתקדמים.  מר יוסף ניסן:
 

אתה לא תנהל ככה ישיבות, אני מאוד מצטערת. הזמן שלנו הוא  :גב' עדי זנד
זמן יקר ואתה לא תנהל ככה ישיבות. יוסי, אתה לא תנהל ככה 

 ישיבות. 
 

 אני מוריד מהפרק, אין לנו עדיין את התבחינים.  7פר מס סף ניסן:מר יו
 

 אתה לא תזלזל בנו.   :גב' עדי זנד
 

 יהיו לנו תבחינים בשנה הבאה, הישיבה ננעלה.  מר יוסף ניסן:
 

 לא, אתה לא תזלזל בנו.   :גב' עדי זנד
 

 תודה רבה, הישיבה ננעלה.  מר יוסף ניסן:
 

 ן. ננעלה מצוי  :גב' עדי זנד
 

 מה עם התב"רים? לא סגרנו תב"רים.  נה זטלאוי:גב' עד
 

 זהו היא ננעלה, היא ננעלה.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 תב"רים.  מר יוסף ניסן:
 

 היא ננעלה, היא ננעלה.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 שלום.  מר יוסף ניסן:
 

 ה. שלום. היא ננעלה, אנחנו לא ממשיכים את הישיב עייאש: .גב' רונית ד
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 אין בעיה.  ף ניסן:מר יוס
 

 אין ישיבה.   :גב' עדי זנד
 

 אז אני מחזיר את הישיבה.  מר יוסף ניסן:
 

ולא יהיה ישיבות, ואני אפנה למשרד הפנים על ההתנהלות שלך  :גב' עדי זנד
 בחברי המועצה שלך, תתבייש יוסי. 

 
 ם. אישורי תב"ריאתם רשאים ללכת, אין שום בעיה.  מר יוסף ניסן:

 
 מי זה אתם יכולים ללכת? תלך אתה.   :זנד גב' עדי

 
 את רוצה ללכת תלכי, מה הבעיה?  מר יוסף ניסן:

 
 לא, אתה אמרת שהישיבה ננעלה.   :גב' עדי זנד

 
 אין בעיה.  מר יוסף ניסן:

 
 אתה הודעת שהישיבה ננעלה.   :גב' עדי זנד

 
 מצוין, מצוין.  מר יוסף ניסן:

 
 ריבי איתו. עדי, אל ת ש:עייא .גב' רונית ד

 
מצוין. יש עוד סעיף נוסף שלצערי שכחתי ואנחנו נעלה אותו, זה  מר יוסף ניסן:

אישורי תב"רים כולל השיפוצים של בית הספר, אז טוב 
 שנשארתם. 

 
 יוסי, אם הישיבה ננעלה אז ננעלה.  עו"ד קרין כהן:

 
 אתה לא יכול להמשיך ישיבה.  4-ב  :גב' עדי זנד

 
 הוא לא יכול לפתוח אותה?  רוריה אליעז:גב' ב

 
 , אין לך. 4-אתה לא יכול להמשיך ישיבה ב  :גב' עדי זנד

 
 אין לך קוורום, אין לך קוורום, שלום...  עייאש: .גב' רונית ד

 
 לא.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 כן.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 בה. אין לך, אתם לא יכולים להמשיך את הישי 4-ב  :גב' עדי זנד

 
קודם כל קוורום ממשיך, אם הישיבה נפתחה עם קוורום ואחר כך  נה זטלאוי:גב' עד

  -יצאו חברים
 

  -לא, לא  :גב' עדי זנד
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 לא יצאנו, לא.  עייאש: .גב' רונית ד

 
אני פתחתי ישיבה נוספת, אתם יכולים ללכת, אני פתחתי את  מר יוסף ניסן:

 הישיבה, הלאה. 
 

 )מדברים יחד( 
 

  -שיפוצי קיץ 369ור תב"רים. הגדלת תב"ר איש סף ניסן:מר יו
 

 קוורום זו לא סיבה.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 גמרנו עזבי... זה בסדר הישיבה נפתחה, הישיבה נפתחה.  מר יוסף ניסן:
 

 )מדברים יחד( 
 

 זה בסדר גמור יש לנו רוב, זה בסדר.  מר יוסף ניסן:
 

 ה. א נפתחה ישיבלא, לא נפתחה ישיבה. ל  :גב' עדי זנד
 

קרין, קרין, קרין תודה, קרין תודה. אנחנו ממשיכים זה  מר יוסף ניסן:
 לפרוטוקול. 

 אישור תב"רים: - 8לסעיף 
   4/2019התב"ר אושר בישיבה  – 2019שיפוצי קיץ  – 369הגדלת תב"ר  8.1

 במימון קרן לעבודות פיתוח. ₪  500,000ע"ס                      
 כך שסך הכול התב"ר יעמוד ע"ס ₪  150,000 ה ע"סמתבקשת העלא      

  650,000  .₪ 
 ₪  100,000תיקון פסי האטה בכיכר תאנה/הודן/חוגלה ע"ס  – 378תב"ר   8.2

 במימון קרן לעבודות פיתוח.  
 סגירת תב"רים על פי טבלה מצורפת והעברת יתרה לקרן לעבודות  8.3

 פיתוח.  
 

, התב"ר 2019שיפוצי קיץ  369תב"ר גדלת אישורי תב"רים, ה מר יוסף ניסן:
במימון קרן לעבודות ₪  500,000על סך  4/2019אושר בישיבה 

כך שסך התב"ר ₪  150,000פיתוח. מתבקשת העלאה על סך 
 מי בעד? ₪.  650,000יעמוד על 

 
  -אבל יוסי, אי אפשר לקבל את עו"ד קרין כהן:

 
 דה. בסדר, אני מנהל את הישיבה, תו מר יוסף ניסן:

 
 מה זה אתה מנהל את הישיבה?  עו"ד קרין כהן:

 
אני מנהל את הישיבה, מזכירת המועצה אומרת שאפשר להמשיך,  מר יוסף ניסן:

אני מקבל את דעתה, אני מקבל את דעתה ואני ממשיך את 
 הישיבה. 

 
  -מזכירת המועצה היא לא עו"ד קרין כהן:
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 אמרת את דעתך זה בסדר.  %100 מר יוסף ניסן:

 
 יוסי רגע, רגע, יוסי בוא נעשה הרגעה.  ברוריה אליעז: גב'

 
אני אמרתי שלא יכולים לדבר על קוורום, כי קוורום כאן זה לא  גב' עדנה זטלאוי:

 האישיו. אבל ברגע שנעלת ואמרת יוסי, אתה לא יכול להמשיך. 
 

כבר אתה לא יכול להמשיך, ועדנה היא לא היועצת המשפטית פה,  עו"ד קרין כהן:
 עם שנייה היום... פ

 
 אין בעיה, אבל זה לא משנה, תקשיבי יש פה רוב.  מר יוסף ניסן:

 
  -יוסי, אני לא יכולה לשמור עליך... עו"ד קרין כהן:

 
 יש פה רוב.  מר יוסף ניסן:

 
 שאתה לא מקשיב למה שאני אומרת לך.  עו"ד קרין כהן:

 
כל מקרה גם אם היו רוב ביש פה אבל רוב בכל מקרה. יש פה  מר יוסף ניסן:

 נשארים זה לא רלוונטי. 
 

 אבל אי אפשר, אי אפשר.  עו"ד קרין כהן:
 

  -אם קרתה גב' ברוריה אליעז:
 

  -אבל אנחנו מצביעים פה אחד מר יוסף ניסן:
 

  -קרין, קרין גב' ברוריה אליעז:
 

  -רגע קרין, יש פה מר יוסף ניסן:
 

 לה. ה ננעאי אפשר אמרת שהישיב עו"ד קרין כהן:
 

שנייה, יש... בעיה, טעיתי, טעיתי ופתחתי אותה מחדש. מה קרה?  מר יוסף ניסן:
 הן נמצאות פה. 

 
  -קרין סליחה גב' ברוריה אליעז:

 
 הן נמצאות פה. אני יכול להמשיך את הישיבה הזאת.  מר יוסף ניסן:

 
 מה התקנון אומר?  גב' ברוריה אליעז:

 
 בל הם עושים דווקא. ים, אאם הם היו רוצ מר יוסף ניסן:

 
  -מה החוק אומר? שאם הישיבה גב' ברוריה אליעז:

 
 אין חוק כזה שאומר.  מר יוסף ניסן:
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 הוא חזר בו.  גב' עדנה זטלאוי:
 

אני חזרתי בי, חזרתי בי וזה בסדר גמור. רגע ברוריה, ברוריה,  מר יוסף ניסן:
 אני מנהל את הישיבה. 

 
 ייה. יה שנשנייה ברור :מר נפתלי אדר

 
 ברוריה, אני מנהל את הישיבה תני לי.  מר יוסף ניסן:

 
 זה דף שנשמט.  :מר נפתלי אדר

 
דף שנשמט, אני חזרתי בי, אמרתי להם שזה היה בשגגה, זה בסדר  מר יוסף ניסן:

 מותר לי לטעות, הם לא יכולים לעשות דווקא. 
 

 מותר לך נכון.    :דוברת
 

ות דווקא נקודה. בסדר? אני ממשיך את ם לעשהם לא יכולי מר יוסף ניסן:
 הישיבה. 

 
 לא, היא קפצה בשמחה שננעלה.  גב' ברוריה אליעז:

 
גם אם  אגב אנחנו גם נאשר את זה פה אחד, ככה שזה לא רלוונטי מר יוסף ניסן:

הם היו פה, והיו מצביעים נגד, ההחלטות היו עוברות, ככה שזה 
 לא רלוונטי. 

 
, אבל אני בכל זאת רוצה לדעת, להיות שקטה עם ההליך קרין גב' ברוריה אליעז:

לטובת כבוד המועצה ולטובת ראש המועצה. האם יש מניעה 
  -להגיד שגיתי ואני חוזר בי כי נשמט לי דף

 
 )מדברים יחד( 

 
 ובשביל זה אני המזכיר ואני אמרתי לו שיש לו עוד סעיף.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 זה טעות מה קרה?  קרה? זה טעות מה מר יוסף ניסן:

 
  -עדנל'ה אז לכן גב' ברוריה אליעז:

 
 אז טעיתי אז מה קרה?  מר יוסף ניסן:

 
 לכן הוא אמר טעיתי.  גב' ברוריה אליעז:

 
 אתה צודק יוסי.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 אני טעיתי... נשמט לי סעיף ואני מבקש לדון בו עכשיו.  מר יוסף ניסן:

 
 בוא נרגע.  יוסי אבל גב' ברוריה אליעז:

 
 לא באמת.  מר יוסף ניסן:
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 לכן היא בודקת. יוסי, היא בודקת והכול יהיה בסדר.  גב' ברוריה אליעז:
 

 אין דברים כאלה.  מר יוסף ניסן:
 

 נהיה שקטים רגע שנייה, עוד שנייה זה ייקח, נהיה שקטים.  גב' ברוריה אליעז:
 

 אף אחד לא עושה דווקא.  עו"ד קרין כהן:
 
 בואו עוד דקה, לא, הן כן עשו דווקא, זה ברור.  וריה אליעז:ב' ברג
 

  -הן כן, אבל אני אם אני אומרת עו"ד קרין כהן:
 

 את בוודאי שלא.  גב' ברוריה אליעז:
 

  -... זה לא בשביל עו"ד קרין כהן:
 

 את בוודאי שלא. רגע, את בודקת לנו?  גב' ברוריה אליעז:
 

  -ט אין לי סוללה ב, פשואני בודקת עו"ד קרין כהן:
 

 תודה.  גב' ברוריה אליעז:
 

  -אבל הנה יש פה גב' עדנה זטלאוי:
 

 תודה, תודה. היא הולכת למקום קרוב.  גב' ברוריה אליעז:
 

 לא, יש לה את הספר.  :קובי נודלמן עו"ד
 

 לא מצאתי את הספר.  עו"ד קרין כהן:
 

ש פה מישהו שאמר לו: יש זה י קורה ראש המועצה טעה, בשביל גב' עדנה זטלאוי:
 פה עוד דף אחד אחריך מה, להיתפס על כזאתי טעות. 

 
 לכן את נמצאת לידו להעיר לו שזה נשמט.  גב' ברוריה אליעז:

 
  -נכון. נכון, הוא אמר טעיתי. אי אפשר לתפוס אותו ו גב' עדנה זטלאוי:

 
 כן.  מר יוסף ניסן:

 
 )מדברים ביחד(

 
  זה לא דחוף.   :דוברת

 
 כי זה יהיה רק לחודש הבא. לא, אבל שיפוצי קיץ לא דחוף?  ' עדנה זטלאוי:גב

 
 אבל זה לא דחוף אומרים לך.   :דובר

 
 )מדברים יחד(
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זה אומר שאנחנו צריכים לעשות ישיבה שלא מן המניין על  מר יוסף ניסן:
 התב"רים האלה. 

 
  -נו אז רק בשביל זה נעשה גב' ברוריה אליעז:

 
 .פסי האטה יש פסק דין שאנחנו צריכים לתקן כמה :ניסן מר יוסף

 
 )מדברים יחד( 

 
 יוסי היא עונה לך.  גב' ברוריה אליעז:

 
 )מדברים יחד( 

 
רגע שנייה, הנה: לא נסתיימו... הישיבה בכל העניינים שהיו על  עו"ד קרין כהן:

 סדר היום, רשאי יו"ר הישיבה... להזמין את חברי המועצה...
 

 זה במקרה שלא הספקנו שהישיבה הייתה ארוכה.  :למןדקובי נו עו"ד
 

 כן.  עו"ד קרין כהן:
 

 זה לא רלוונטי לכאן.  :קובי נודלמן עו"ד
 

 )מדברים יחד( 
 

 אז מה את אומרת קרין?  גב' ברוריה אליעז:
 

  -יש תב"רים מסוימים   :דוברת
 

 שזה בעייתי?  גב' ברוריה אליעז:
 

 חלוקת אנחנו נועלים את הישיבה. מה עם טוב חברים מר יוסף ניסן:
 

את תכתבי שנבדקה האפשרות מבחינה משפטית על ידי היועצת  גב' ברוריה אליעז:
המשפטית וראש המועצה קיבל את זה שנסגור את הישיבה. זה 

 מאוד חשוב. 
 

 אתה אמרת לסגור?  גב' עדנה זטלאוי:
 

שהוא נשמע לחוק, מאוד  כן. זה מאוד חשוב, כדי שזה יהיה ברור גב' ברוריה אליעז:
 חשוב. 

 
 עלה.הישיבה ננ
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___(-)____ 
 יוסף ניסןמר 

 ראש המועצה

___(-)____ 
 גב' עדנה זטלאוי
 מזכירת המועצה

 
 
 


