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 :משתתפים

 
  

 ראש המועצה -  מר יוסף ניסן חברים:
 וסגנית ראש המועצה חברת מועצה -  גב' ברוריה אליעז

 סגן ראש המועצהצה ומוע חבר -  נודלמן עו"ד קובי  
 חבר מועצה וסגן ראש המועצה -  מר שלומי שטרית

 חברת מועצה - גב' רונית דמרי עייאש
 חברת מועצה -   גב' עדי זנד  
 חבר מועצה -   עפר לוי ד"ר  
 חבר מועצה -  מר כפיר מימון  

 
 

 חברת מועצה -   יהודית בלום חסרה:
 
 

 תמשפטי צתיוע -  ןקרין כהעו"ד   סגל:
 מבקר המועצה -  מר שמואל לביא   
  מזכירת המועצה -  גב' עדנה זטלאוי  
 מנהלת מחלקת חינוך -  גב' בתיה הרפז  
 קב"ט המועצה -   מר דני מלכה  
 מנהל יחידת הנוער -  מר עידן שביט  
   
   

 
 משרד שכטר מאס קריספל - , רו"חגב' דורית כהן מוזמנים:

 דקלגב' דליה 
 גב' תמר ריס

 הרמון הושעמר י
 ד"ר אליעזר אהרן שלום  
 ד"ר אלה שגב  
 מר ארז חן  
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 על סדר היום:
 :הענקת תעודות הוקרה .1

 מר יוסי ניר 
 גב' דליה דקל 
 גב' ציפי ויצמן 
 גב' ברוריה אליעז 
 גב' אטל אלנבוגן 
 גב' תמר ריס 
 מר יהושע הרמון 
 ד"ר אליעזר אהרון שלום 
 לוי עפר ד"ר 
 בה שגד"ר אל 
 מר ארז חן 

 :אישור פרוטוקולים .2
 .2.7.19במניין מיום  6-פרוטוקול ישיבה ה 2.1 
 .25.6.19פרוטוקול ישיבה ג' שלא מן המניין מיום  2.2 
 .22.7.19פרוטוקול ישיבה ד' שלא מן המניין מיום  2.3 
 .4.8.19פרוטוקול ישיבה ה' שלא מן המניין מיום  2.4 

 .אש המועצהח רדוו .3
 . מינוי החבר ד"ר עפר לוי כחבר ועדת המשנה לתכנון ובנייהור איש .4
  .2018דו"ח ממונה תלונות הציבור לשנת  .5
  אישור הפעלת מעון היום נחליאלי על ידי מתנ"ס להבים. .6
 אישור תב"רים: .7

 ₪ במימון  370,000שיפוצים במבנה פיס )מתנ"ס( ע"ס  – 379תב"ר  7.1 
 פיס. ל המפע

 ₪  130,000ציון וריהוט למועדון פיס לנוער ע"ס  – 381"ר תב 7.2 
 במימון מפעל הפיס. 

 ₪ במימון קרן  100,000ציון מחשוב ותקשורת ע"ס  – 382תב"ר  7.3 
 לעבודות פיתוח. 

  .30.6.19דיון בדו"ח כספי רבעוני ליום  .8
  .2018דיון בדו"חות כספיים של מתנ"ס להבים לשנת  .9
 

 ם:תוספת לסדר היו
  של מר כפיר מימוןילתא אש 1
 הצעות לסדר של גב' עדי זנד 2
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 :אישור פרוטוקולים - 2לסעיף 
 .2.7.19במניין מיום  6-פרוטוקול ישיבה ה 2.1 
 .25.6.19פרוטוקול ישיבה ג' שלא מן המניין מיום  2.2 
 .22.7.19פרוטוקול ישיבה ד' שלא מן המניין מיום  2.3 
 .4.8.19' שלא מן המניין מיום בה הישי פרוטוקול 2.4 

 
 

אני פותח את הישיבה שמן המניין. ראשית, הנושא על סדר היום  מר יוסף ניסן:
זה הענקת תעודות הערכה. אנחנו נדחה את זה כי הזמינו אותם 

אישור פרוטוקולים. אישור ישיבה  – 2, אז נתחיל בסעיף 20:30-ל
' שלא מן המניין בה גישי . פרוטוקול2.7.19-במניין מיום ה 6-ה
 22.7.19, פרוטוקול ישיבה ד' שלא מן המניין מיום 25.6.19-מ

. אף אחד לא 4.8.19-ה' שלא מן המניין מהופרוטוקול ישיבה 
אומר שמי שיש לו הערות, העיר אני מבין, נכון? אגב, הנוהל 

 שולח אותן מראש לפני הישיבה. 
 

 שיבה עצמה. ם בייר גהוא יכול להעלא, לא,  גב' עדנה זטלאוי:
 

 אבל זה הנוהל שעשינו עד היום.  מר יוסף ניסן:
 

לא, לא, לא, לא. הנוהל הוא שאם יש לו הערות, הוא מעיר  גב' עדנה זטלאוי:
 בישיבה. 

 
 למי שיש הערות על הפרוטוקול.  מר יוסף ניסן:

 
יין ה עדכול להעיר. אבל זאם יש לו והוא רוצה להעיר, אז הוא י גב' עדנה זטלאוי:

 לא פוטר את זה. 
 

המניין שיש בהן דחיפות, מן אני רוצה לבקש, שבישיבות שלא  :גב' עדי זנד
ומקובל עליי שיש דחיפות לפעמים וצריך לעשות ישיבות, 

 –וחייבים לקיים אותן ומוחלט לקיים דיון על נושא אחד ובלתו 
 אני מבקשת מאוד להיצמד להחלטות. 

 
  לסדר היום. לאוי:זט גב' עדנה

 
לסדר היום ולהחלטות, ולא לקבל אחר כך פרוטוקול שמסדר יום  :' עדי זנדבג

 נושאים.  10על נושא אחד נהיו 
 

 לא, לא, רגע, בואי נעשה סדר.  מר יוסף ניסן:
 

 אני מבקשת את זה כהערה לסדר.  :גב' עדי זנד
 

 בדיווח ראש המועצה, לי אין בעיה.  מר יוסף ניסן:
 
 ראש המועצה.  יווחיה דזה לא ה :זנדעדי ' בג
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 זה לא היה, אתה צודק. זה לא היה דיווח.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 כלום. אומרת אם זה היה דיווח ראש המועצה, לא הייתי  :גב' עדי זנד
 

  -שלא מן המניין היה למנות עייאש: .גב' רונית ד
 

 ם. אבל לפעמים בדיווח עולים נושאי מר יוסף ניסן:
 

  -א היה דיווח, זה היה למנות אתזה לאבל  עייאש: .ת דרוניגב' 
 

 את מהנדס המועצה החלופי לתקופה של חודשיים.  :גב' עדי זנד
 

 אוקיי, בסדר גמור.  מר יוסף ניסן:
 

 משם גלשנו לעשרות נושאים.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 ומשם עפתם על עצמכם.  :גב' עדי זנד
 

שקורים בין הוצאת פים דחו ריםמים אגב יש דב. לפעבעיהאין  מר יוסף ניסן:
 הפרוטוקול לבין הישיבה, זה לגיטימי וזה בסדר, עוד פעם. 

 
 יוסי, אנחנו מסכימים על זה.  :גב' עדי זנד

 
 כולנו צריכים לגלות גמישות, כי זה טובת היישוב, נקודה.  מר יוסף ניסן:

 
ין תשובות במיידי, אשצריכים  יוסי, על הדחיפות ועל הדברים :גב' עדי זנד

 ו בכלל ויכוח. ינינב
 

 אין בעיה.  מר יוסף ניסן:
 

 על דברים אחרים אני מבקשת.  :גב' עדי זנד
 

אין שום בעיה. הערתך התקבלה ברוב. אז אנחנו אישרנו כולם  מר יוסף ניסן:
 את הפרוטוקול פה אחד? מאושר. 

 
 הוחלט פה אחד לאשר כדלקמן:: החלטה

 .2.7.19מיום במניין  6-שיבה היפרוטוקול 
 .25.6.19פרוטוקול ישיבה ג' שלא מן המניין מיום 
 .22.7.19פרוטוקול ישיבה ד' שלא מן המניין מיום 
 .4.8.19פרוטוקול ישיבה ה' שלא מן המניין מיום 

 
 דווח ראש המועצה. - 3לסעיף 

 
לימודים דווח ראש המועצה. טוב, אני באמת שמח לומר ששנת ה מר יוסף ניסן:

נו בכל היעדים שהצבנו לעצמנו ועמדתה, פתחה כסדרה וכהלכנ
מאוד קצרה וקצובה -מבחינה שיפוצית, הייתה לנו תקופה מאוד

₪ בבית  600,000-בזמן לעמוד בשיפוץ כל כך נרחב, למעלה מ
 הספר. 
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 ₪?  600,000הוצאו  עייאש: .גב' רונית ד

 
 באמתל זה סדר הגודל. א סופי אבכן. לפי הדו"חות, זה עדיין ל מר יוסף ניסן:

 הכיתות נצבעו. כל 
 

 בית הספר נראה מאוד יפה, מי שהלך.  גב' ברוריה אליעז:
 

  -באמת שינה את פניו. קיבלנו הרבה מר יוסף ניסן:
 

 המורים בחדר מורים מאוד...  גב' ברוריה אליעז:
 

 . linute callast m-חבל שעובדיה לא פה, להודות לו על ה עייאש: .גב' רונית ד
 

 ון. אפשר להודות לו גם כשהוא לא פה, זה בסדר. כנ ן:מר יוסף ניס
 

 לעובדיה, למי הכוונה? לעובדיה? כל הכבוד.  גב' ברוריה אליעז:
 

 כן, כן. גם עובדיה וגם העובדים שלו אגב.  מר יוסף ניסן:
 

 עובדיה וצוותו.  :גב' עדי זנד
 

 ס. בי נגו, זה אעמי זה אכרם, זה מר יוסף ניסן:
 

 מוטי אסרף.   :ייאשע .גב' רונית ד
 

באמת בזמן אפס. ושמרית, ויניב. אגב, אני דיברתי עליהם גם  :דוברת
 בטקס. 

 
 אני עשיתי דברים אחרים.  :עידן שביט

 
  -באמת מגיע להם כל הכבוד. עשו את ה מר יוסף ניסן:

 
 גם עידן שדאג לאירוע של נתן גושן.  : מר שלומי שטרית

 
 . וציםזה לא קשור לשיפ : שביטידן מר ע

 
 בסדר, זה שיפוץ מסוג אחר.  גב' ברוריה אליעז:

 
באמת כל הכיתות נצבעו, ויש וילונות חדשים ומזגנים חדשים.  מר יוסף ניסן:

ה, ועדיין לא אני גם עשיתי סיור בכיתות, באמת עמדו בכל הז
ן. יש סיימנו. יש עדיין עוד תיקונים בשוליים... ביום שישי יתוק

הם, אבל באמת מבחינת בטיחות עלי בדיםדברים שאנחנו עו עוד
בית הספר, באקרשטיין, זה היה ממש סכנה. הילדים רצו וחלקם 
גם נפלו מידי פעם, וזה באמת היה משהו שמסוכן, וזה גם יכול 
להביא לתביעות וזה השקעה נכונה. גם יניב, ייאמר לזכותו, יניב 

חסך עשרות אם לא הבחינות. הוכמן, שחקן נשמה באמת מכל 
 י ₪. אלפ מאות
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 כל הכבוד, יישר כוח.  :גב' עדי זנד

 
באמת עם הקבלנים שהוא הביא וההצעות מחיר, באמת עשה  מר יוסף ניסן:

 עבודה נהדרת ואני רוצה להודות לו על כך. 
 

 רץ עם עובדיה בשטח.   :גב' עדי זנד
 

אבל בגלל ריבוי  ודה היום.אגב, הוא היה צריך גם לקבל תע מר יוסף ניסן:
 היום, דחינו אותו לישיבה הבאה. דות התעו

 
 יש מכסה.  :קובי נודלמן עו"ד

 
מאוד -בנושא גן נחליאלי, גן נחליאלי שופץ גם בעלות מאוד מר יוסף ניסן:

מאוד מרוצים. -גבוהה, ועמדנו גם בכל היעדים. ההורים מאוד
  משימות בזמן קצוב מאד.עמדנו בכל ה

 
 כמה יש לנו ילדים שם?  :י זנדגב' עד

 
 . 52 :ןקובי נודלמ עו"ד

 
ילדים, עם אופציה לגידול. יש גם מבשלת, יש גם מנהלת,  25 מר יוסף ניסן:

שהיא גם מבשלת. מכיוון שיש מיעוט ילדים, אבל זאת החובה 
שלנו כלפי הציבור, לתת להם את השירות הזה. ואנחנו עמדנו 

אוד, מאוד, מאוד מודים לנו על בכל מה שבטחנו להורים, והם מ
 כך.  

 
  -נקווה שבהמשך זה באמת יביא עוד ילדים, כדי שאנחנו :נדגב' עדי ז

 
כן, לגמרי. גם החצר שופצה. היה שם דשא שהתייבש, והוחלף  מר יוסף ניסן:

בדשא סינתטי. באמת זה ייתן לנו פתרון לשנים. הגדר נצבעה, 
מאוד נרחב, שיפוץ שלא -באמת עשו שם איטום בגג. שיפוץ מאוד

  עון.רכתי מאז הקמת המנעשה להע
 

 יש מצלמות?  :גב' עדי זנד
 

 אז זהו, הנושא של המצלמות זה נושא שעלה יחד עם ההורים.  מר יוסף ניסן:
 

 אני מדברת במעון.  :גב' עדי זנד
 

במעון, יש עם זה בעייתיות, כי ההורים רוצים לצפות במהלך כל  מר יוסף ניסן:
ם ות גם זה בעיות משפטימהלך זמן הפעולה של הגן, ויש עהיום ב

שורות בצנעת הפרט ובהגנת הפרטיות, כי ההורים לא שק
רוצים... והמטפלות. לא משנה, זה משהו שאנחנו נפתור אותו. 
אני מבחינתי אמרתי, שאם כולם מסכימים לצפות כל היום, 

 יהיה לנו קשה לעמוד מהצד ולהגיד להם לא. 
 

 האח הגדול.  :ןנודלמקובי  עו"ד
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 וך, כל הגנים המפוקחים היום... החינשרד לא, היום במ :זנדגב' עדי 
 

 כן, אני יודע שגם בבאר שבע החליטו להציב מצלמות.  מר יוסף ניסן:
 

 רק במעונות.  :קובי נודלמן עו"ד
 

 בסדר.  :גב' עדי זנד
 

אנחנו שומעים על יש לנו רק לברך על כך. דווקא לאור העובדה ש מר יוסף ניסן:
בר שהוא נדרש, למרות זה דשב שדים וכו', אני חוהתעללויות ביל

גן, ויש, זה לא. יש שם גם מנהלת מטפלות בכל  2שזה גן עם 
שנמצאת כל הזמן. אז אנחנו במקום אחר. אבל עדיין ההורים 

 רוצים את זה וזה חשוב לנו.
 

אתה זוכר, שלחתי לך כן, רק תיזהרו עם חוק אבטחת המידע.  מר שמואל לביא:
 ם זה בעייתיות. דו"ח. יש ע

 
 כן, כן, בסדר, אמרתי.  ף ניסן:יוסמר 

 
 על האבטחה של הסרטים האלה, שלא יגלשו החוצה.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 כן, שלא יזלגו.  :גב' עדי זנד

 
בנושא רכבת ישראל, הוצאנו גם פוסט בפייסבוק לתושבים,  מר יוסף ניסן:

ו את החניון, הזה נסגר. אגב, לא אנחנו סגרנ הסבר מדוע החניון
יידעו מזה. הרכבת בנתה את החניון, היה חוזה  כולםוי שורא

שהיה באוויר, שלא נחתם, בין הרכבת לראש המועצה הקודם 
ולכן הכל פתוח. כרגע יש חניון שהרכבת משלמת עליו ארנונה 
וגם מתחזקת אותו. ההסכם שהושג בזמנו בבית המשפט, הוסכם 

וכם בל סקה בבית המשפט. אכך, לא דובר על נושא של התחזו על
הנושא של הארנונה שהם ישלמו סיווג של שטח תפוס, במקום 
סיווג של חניונים, שזה תעריף יותר נמוך. והם הסכימו כפשרה 
גם לתחזק את החניון, כי הייתה שם עוד רצועה נוספת ששייכת 

על הפרק חניון  לרכבת, והם הסכימו גם אותה לתחזק. כרגע יש
 ריכים להתנהל על פינו צאנח חוזה בגינו, ולכןחדש, שאין שום 

 מה שנקבע לגבי החניון הקודם.
 

 יוסי, את הדיווח הזה נתת במרץ השנה.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 נכון.  מר יוסף ניסן:
 

 זאת אומרת, עברה כבר חצי שנה מאז אותו דיווח.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 נכון. סן:מר יוסף ני
₪, שזה  28ל נה שהיום לוקחים ארנובדיווח הקודם אמרת לנו ש עייאש: .גב' רונית ד

ההסכם שאתה מדבר עליו, והאחזקה היא עליהם. חצי שנה 
עברה מאז מרץ, ולכבוד הישיבה הזאת בדקתי ממתי זה נכון. מה 

₪ למ"ר, ישב  60-קרה מאז? הבטחת לנו שנעלה את הארנונה ל
 60-את זה בקולו שלו 'אנחנו היום נילחם על ה פה נפתלי ואמר
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פשרה, איך שאתה לא כם הם הס₪ שנחת 28במקום  ₪',  למ"ר,
מגדיר אותו. הסכם כזה או אחר. מה קורה עם זה? אנחנו, 

, סגורה. מה מחר? 3פי -חנייה, שנלחמנו על ה 3עומדת לפנינו פי 
 מחרתיים? מה הפתרון של הסיטואציה הזאת. 

 
 אני לא מוכן להתפשר על עתיד היישוב, זאת התשובה.  ן:מר יוסף ניס

 
 איזה סיסמא. מה זה הסיסמא?   ש:עייא .' רונית דבג
 

 אם את מוכנה להתפשר, אני לא מוכן להתפשר. בואו נסביר.  מר יוסף ניסן:
 

 ₪60, הבטחת לנו  60זו הייתה שאלה. מה קורה? אמרת, נלחמת,   עייאש: .גב' רונית ד
 ₪. מה קורה מחר בבוקר?  60-ה₪. לא באו 

 
יין הזה, ואין סוף בענ בורהרד התחיבות עם משיש 2נערכו  מר יוסף ניסן:

שיחות טלפון שאני הייתי מעורב בהן, גם הגזברית הייתה 
על פי ההסכם שיש לה בבית בישיבה הזו. והרכבת מוכנה לשלם 

משפט. אגב, ההסכם בבית משפט מסדיר גם את התשלום 
יון, בסדר? גם הגדלת החניון יהיה באותם תנאים. להגדלת החנ

₪, אלא  60-לות לת לעפשרוהמשפטי אין לנו אמהייעוץ 
 להסתפק... 

 
 אז למה אמרתם לנו במרץ?   עייאש: .גב' רונית ד

 
 ₪.  60לא רק זה, גם הוצאתי להם שומה של  מר יוסף ניסן:

 
י ואמר שאין שום בעיה, כי למה הבטחתם לנו? למה ישב פה נפתל עייאש: .גב' רונית ד

 . החוק..
 

 תו. אני לא זוכר דבר כזה. ל אוונשאנקרא לנפתלי ואי אז ב מר יוסף ניסן:
 

 אני אוציא פרוטוקול.  עייאש: .גב' רונית ד
 

הם אמרו שהם מנהלים משא ומתן, וזו המטרה שסומנה. במשא  עו"ד קרין כהן:
לים את המשא צדדים לטנגו, אז מנה 2ומתן את יודעת, צריכים 

 . ומתן, ולפעמים אי אפשר לשלוט בפרק הזמן ש..
 

 מצוין. אז את אומרת שניהלנו משא ומתן...  אש:עיי .גב' רונית ד
 

 יכול להיות... הליך משפטי, הכל בסדר.  עו"ד קרין כהן:
 

 ₪?  28-אז את אומרת ניהלנו משא ומתן ונשארנו ב עייאש: .גב' רונית ד
 

 את זה רגע לדיון, אז בואו נסיים את הדיווח.  פתחנורגע,  מר יוסף ניסן:
 

 דיווח שלך. אנחנו עדיין בדיווח.  זה לא, עייאש: .נית דרו גב'
 

 אז תני לי רק לסיים. מר יוסף ניסן:
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רוצה לגמור את הדיווח כי זה לא אחד מהפרוטוקולים, לא. אני  עייאש: .גב' רונית ד
 הזה שלך. מה יהיה מחר בבוקר. 

 
שא ומתן, אין בעיה, תני לי לדווח. בקיצור, מתנהל כרגע מ סן:סף נימר יו

להתפשר כרגע ולשלם גם את האחזקה. אנחנו כנה א מוהרכבת ל
במועצה לא יכולים לשאת את העלויות של האחזקה. מההערכה 

₪ בשנה.  700,000מדובר בסדר גודל של  עשה, סלאבןשלנו ש
של משרד התחבורה.  החניונים, זה גם של הצבא וגם 2אגב, זה 

וא ובה, כרגע המצב הוזה המצב כרגע. הם צריכים לתת לנו תש
ריכים לחזור אלינו עם תשובה והערכה כמה הם מוכנים הם צש

לשלם. ואנחנו נגיד להם מקבלים את זה, לא מקבלים, להמשיך 
 לדון בזה. 

 
 כמה זמן להערכתך, מתי תתקבל תשובה?  עייאש: .גב' רונית ד

 
 אני מבחינתי לפתוח מחר את החניון.  יסן:מר יוסף נ

 
  ברה.חצי שנה ע עייאש: .גב' רונית ד

 
 אני לא שולט בזמנים, רונית. הזמנים האלה לא אצלי.  מר יוסף ניסן:

 
 יוסי, זה ברור, אבל אתה לא מתפשר על היישוב.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 נכון.  מר יוסף ניסן:

 
זמן אתה שם את התושבים בעוצר של חניון הגיד כמה אז אפשר ל עייאש: .גב' רונית ד

 קטן. 
 

 את התושבים בעוצר, בואי נעשה סדר. שם  אני לא מר יוסף ניסן:
 

 אתה לא סוגר את הדיון כבר חצי שנה.  עייאש: .גב' רונית ד
 

עוד הפעם, מי שבנה אותו זה לא אני, מי שלא חתם זה לא אני  מר יוסף ניסן:
  -אני. הרכבת גם מעניינה היא ומי שסגר אותו זה לא

 
 נסגור את הסיפור הזה. בוא אז  ה ראש המועצה,את אבל עייאש: .גב' רונית ד

 
אני מבחינתי, עוד הפעם, אם הם יעמדו בתנאים שהם משלמים  מר יוסף ניסן:

 היום, אני מוכן להתקדם איתם ולקבל את זה. 
 

 ₪?  28בתנאים שהם משלמים היום זה  :גב' עדי זנד
 

 ₪ ותחזוקה שלהם.  28 מר יוסף ניסן:
 

  לא מוכנים? ם לזהוהם ג :גב' עדי זנד
 
לא מוכנים. הם מוכנים לשלם את השטח התפוס, אבל לא  יוסף ניסן: רמ

 מוכנים לשלם את התחזוקה. הם רוצים שאנחנו נישא בתחזוקה.
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 יש לנו איזשהו טווח של זמן שאנחנו בוחנים...?  :גב' עדי זנד
 

 מה את רוצה שאני אגיד לך?  ניסן:מר יוסף 
 

 לת. אני שוא :גב' עדי זנד
 

שבוע, חודש? ואחרי זה תגידי לי 'אבל הבטחת חודש'? זה לא  סן:מר יוסף ני
כול להתחייב שזה לא אצלי, שזה לא אצלי, עוד הפעם. אני לא י

קשור אליי, ואם הרכבת לא תיתן לנו אומדן? מה את רוצה שאני 
 אעשה? 

 
שהחניון סגור.  אנחנו מקשים מאוד על תושבי היישוב בסיטואציה עייאש: .ד גב' רונית

 זה, הסכמנו.  ם עלהסכיל
 

 -אני מסכים. אבל גם הרכבת, מי שמקשה מר יוסף ניסן:
 

אבל רונית, הדרישה שלה רכבת שהרשות המקומית תישא  עו"ד קרין כהן:
בעלויות היא דרישה, אני חושבת שאת תסכימי איתי שהיא 

 ישה גם לא סבירה. דר
 

 יה. בעי שנה, אין לי הסכמנו לפני חצ עייאש: .גב' רונית ד
 

 ראש המועצה נוהג באחריות, והוא גם...  עו"ד קרין כהן:
 

 יש אחריות ויש זירוז.  עייאש: .גב' רונית ד
 

אפשר רגע? אני רוצה לשאול אותך מה העמדה המשפטית שלך.  :מר כפיר מימון
 ₪?  60מליצה לנו, האם ללכת על זאת אומרת, מה את מ

 
 משא ומתן.  הליםו מנרגע, אנחניכולה כאני לא  עו"ד קרין כהן:

 
 בלי קשר למשא ומתן, משא ומתן זה מסחרי.  :מר כפיר מימון

 
אני חושבת שאתה תסכים איתי שאני לא יכולה עכשיו  עו"ד קרין כהן:

פרט לפרוטוקול, שיוצא אחר כך גם לפרסום, להתחיל ולומר ול
 מה החוזק ומה הסיכונים שלנו. 

 
  -איות גם באסטרטגיות שלך מול הי חשזושהי מסכימה. יש אינא גב' ברוריה אליעז:

 
 אני אשמח לשבת איתך בנפרד, אבל לא עכשיו.  עו"ד קרין כהן:

 
 את צודקת.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 טוב, מיצינו את הנושא?  מר יוסף ניסן:

 
 לא, אתה בדיווח, זה רק נושא אחד.  עייאש: .גב' רונית ד

 
רויקט הזה מתקדם. צפי , הפמוגןושא הדיור הח. בנבדיוו מר יוסף ניסן:

הפתיחה שלהם הוא באמת מרץ שנה הבאה. אנחנו נעשה הערכה 
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שלנו, הערכה מדודה שלנו מה הם צריכים לשלם כדי לשים את 
 זה בתקציב שלנו לגבי שנה הבאה. יש כל מיני סיווגים בתוך

 . הדיור המוגן, זה לא הכל דיור מוגן, יש מסחרי, לא מסחרי
 

 ? 4הם כבר ביקשו טופס  אש:עיי .גב' רונית ד
 

 . 4לא, הם עדיין לא ביקשו טופס  מר יוסף ניסן:
 

 הם מתחכמים, הם מתחכמים. הדיור המוגן מתחכמים.  : מר שלומי שטרית
 

בדים תחת ייעוץ משפטי. בשלבים. אנחנו עו 4הם רצו גם טופס  מר יוסף ניסן:
 ודה.. נקאנחנו נעשה את זהנו נוכל להוציא משם, כל שקל שאנח

 זה חד משמעי וחד וחלק. 
 

אם תרצה, מתישהו חסרה לנו גם אתי, אבל אם תרצה לקטוע,  גב' ברוריה אליעז:
 כשתסיים את העניין הזה. 

 
ם זה גם אין בעיה, אפשר גם לעשות הפסקה. לשחרר את האנשי מר יוסף ניסן:

  בסדר.
 

 :הענקת תעודות הוקרה - 1לסעיף 
 ניר מר יוסי

 לגב' דליה דק
 ציפי ויצמן' גב

 גב' ברוריה אליעז
 גב' אטל אלנבוגן

 גב' תמר ריס
 מר יהושע הרמון

 ד"ר אליעזר אהרן שלום
 ד"ר עפר לוי

 ד"ר אלה שגב
 מר ארז חן

 
ה, את רוצה לומר בואו נדבר גם על הנושא של ההתנדבות. ברורי מר יוסף ניסן:

אני אקריא את מה קט הזה? אולי כמה מילים בנושא של הפרוי
 ו? ששלח

 
 תקריא, ואם יהיה מה להוסיף, נוסיף.  גב' ברוריה אליעז:

 
אני אקריא מה שאמא לילד שלחה לנו. כתבה ככה, זה  מר יוסף ניסן:

למתנדבים שנמצאים. קודם כל זו יונית סחייק שכתבה, 
אמא של גל מפרויקטי תגבור לימודי  אני בים,הו"מתנדבים א

דים שאותם היל הורילהודות לכם בשם  לכיתות ו', מבקשת
לימדתם בכל הפרויקטים ההתנדבותיים שהפעילה מועצת 
להבים. לקחתם על עצמכם בהתנדבות משימה כל כך חשובה 
לצמצם פערים, לאפשר לילדים לשפר את הדימוי העצמי שלהם 

יש יודעים. אין מילים לתאר כמה כלומדים, להתקדם, להרג
אושר  ייתןים וות. יברככם האלוקעבודתכם הייתה בעלת משמע
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 ובריאות לכל אחד ואחת מכם. אוהבת, יונית סחייק". 
 

כל הכבוד. על הפרויקט לומר כמה מילים. אנחנו בעצם התמקדנו  גב' ברוריה אליעז:
י בבית עניינים או תחומים לאורך השנה. זה התחיל בימי שנ 3-ב

-ל 16:00המייסדים, כאשר הייתה קבוצת הורים שחיכתה בין 
עו במשהו, שנעדרו מהכיתה, שהיה צריך שנתקים, לילד 18:00

איך שהוא להשלים להם את העניין שלא יהווה מחסום 
להתקדמות. אז הדבר השני שהיה זה לקראת בחינות בגרות 

ושבת שמצאנו מתנדבים אחרים שיסייעו בעניין הבגרויות. וי
נמצא איתנו כאן תמר ריס, שהיא עזרה להם מאוד באזרחות, ו

השלים איזו משפט או שניים על הנושא. ול לשיכ גם איתה ארז
שקיבלו תוצאות וגם ארז אישר את זה,  והיום תמר סיפרה לי

שהתוצאות מאוד יפות באזרחות. אז כל הכבוד. וזה מעגל נוסף 
שי של תלמידי כיתות שעזרנו להם לקראת הבגרויות, ומעגל שלי

. יתנוואי, גליה, שבי אז'. הנה, גם גליה פה. ב-ו' שעולים ל
סגרת העניין של מעברים מכיתות, המורים האלה שמעתם במ

תלמידים בשכר, שעידן  3איזו עבודה יפה הם עשו. הוספנו קצת, 
אמר שאפשר להיעזר בהם גם. ונעזרנו בהם בעיקר בנושא 

מרוצים לצערי מאשר מהמורים  האנגלית, והילדים היו יותר
צא זה ילד. ם. ואכן זה שכר ישלימדו אותם בעבר, מהתלמידי

₪ ומשהו. המועצה מימנה למען זה. ושמעתם את האמא  1,000
עד כמה היא אסירת תודה בשם ההורים. עזר לנו בעניין הזה 
עידן, עזר לנו בעניין, בתיה כמובן. ארז מטעם התלמידים, הוא 

לנו. המתנדבים, סליחה שאני גם עם הגב אל היה איש הקשר ש
ילים מה להוסיף. תר מן יוכל הכבוד לכם, איאחד מהם, באמת 

הדבר מדבר בעד עצמו. והאמא כתבה את המילים היפות האלה. 
 וארז, אולי תוסיף כמה מילים בשם הנוער. 

 
 על מה בדיוק להוסיף, על תמר ספציפית?  :חן מר ארז

 
 ספציפית? בבקשה.  תמרעל  גב' ברוריה אליעז:

 
מש כאילו יה מתה הם שכל מה שהיא עשאני חייב להגיד שרואי :חן מר ארז

בלי אינטרסים. אולי האינטרס היחיד שהיה שתצליח. ובאמת 
היה אכפת לה, היא שאלה איך היה אחרי הבגרות. כאילו 

יינה. היה לה חשוב מאוד נכשקיבלנו את הציונים, היא ישר התע
 לנו.לשמוע כמה קיב

 
ם, דעת ורחים שמביעים אתמאוד לא יפה שמדברים כאשר יש א גב' ברוריה אליעז:

 ן. כ
 

דבר אני מרגיש שהשיעורים שלה שיפרו אותי  זהו, בסופו של :חן מר ארז
אישית ממש באזרחות, וגם התלמידים שהיו איתנו יעידו על זה. 

 וזהו. 
 

 יופי. אז כל הכבוד.  גב' ברוריה אליעז:
 

בחוזקות אני רוצה לומר עוד מילה. אני חושב שקהילה נמדדת  ניסן: מר יוסף
ת, בהתנדבות. מה שאנחנו עושים כרגע, זה הזא תינההאלה, בנ
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לתפקיד, ראיתי המעט שאנחנו יכולים לעשות. וכשאני נכנסתי 
באמת אנשים מהמעולים שבמעולים. התושבים שלנו שתורמים 

 הנשמה מה שנקרא. לקהילה, בהתנדבות, ועושים, נותנים את 
 

 , מורים. דוקטורים, מהנדסים גב' ברוריה אליעז:
 

 אני תרמתי את בעלי לפרויקט ולא לקחתם אותו.  עייאש: .ד וניתגב' ר
 

 אנחנו ניקח אותו בשמחה.  מר יוסף ניסן:
 

 למה לא ידענו מזה.  גב' ברוריה אליעז:
 

 באופן אישי.  זה כבר פעמיים. ברוריה, אני מבקש ממך : מר שלומי שטרית
 

 ריה,ברו רוצה אותו בבית? שנה הבאה באיזה ימים את לא :גב' עדי זנד
 תרשמי. 

 
 איתי ימים.  תאמית גב' ברוריה אליעז:

 
 אבל ביום חמישי לא, כי הוא מבשל מצוין.  :גב' עדי זנד

 
 לא אקח אותו. חמישי אני  גב' ברוריה אליעז:

 
וב, זו מסורת של כל אחד. אני אומר ש אנחנו נשמח לכל התנדבות מר יוסף ניסן:

חנו נמשיך בה. ואנ פקידכשאני נכנסתי לת שאנחנו הנהגנו אותה
 ר של צוותים. דובאמת, יש לנו כבר עוד קא

 
אני רוצה לומר עוד משפט אחד, שגם חברי מועצה התנדבו לזה.  גב' ברוריה אליעז:

ל. אני אמנם עשיתי ניהול של כל המערך, אבל גם לימדתי בפוע
ה לא הייתה מורה ללשון באותם ימים ולקחתי על עצמי את ז

חולה חברי, לקחתי על עצמי את  שהיהגם כואני שמחה... ו
החשבון וכו'. ועפר לקח על עצמו ממש את כל התקופה הזאת. 
אני לא יודעת אם צריך לתת תעודות לחברי מועצה, אבל כיוון 

 דות גם לנו. שהיתה רשימה מי היה במתנדבים, אז הדפיסו תעו
 

 טוב, אוקיי. מר יוסף ניסן:
 

 וריה. לדעתי את יותר מצודקת. , ברקומהההערה במ עייאש: .גב' רונית ד
 

כל הכבוד גם לעידן, אני רואה שאתה מקבל הרבה מחמאות, אז  מר יוסף ניסן:
 יישר כוח. 

 
 לנו, עידן.חבל שהוא עוזב, עוד אחד מיני רבים שעוזב אותנו. צר  עייאש: .גב' רונית ד

 
 ניר לא פה? הצלם.  :דובר

 
 צריך לקבל היום תעודה.  היה א גםניר בחו"ל, הו סייו מר יוסף ניסן:

 
עם תמר ריס. תמר, בתודה ובהוקרה על  טוב, אנחנו נתחיל  מר יוסף ניסן:
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י"ב בשנת  –התנדבותך המבורכת במרכז הלמידה של תלמידי ו' 
. דום הישגי התלמידיםבפועלך זה תרמת לקיהלימודים תשע"ט, 

 יישר כוח. 
 

 , וזה אומר דרשני. רחותמאז אליה מפוחדים באוהם  גב' ברוריה אליעז:
 

 ארז חן.  מר יוסף ניסן:
 )מדברים ביחד( 

 ד"ר אליעזר אהרן שלום.  מר יוסף ניסן:
 

 אליעזר, מה למדו אצלך, כימיה?  :גב' עדי זנד
 

 מדעים ומתמטיקה.  גב' ברוריה אליעז:
 

 גליה דקל.  ף ניסן:יוסמר 
 

 ש להם קפה ועוגות. להגייכה ה צרתה. היא הייתאליה באו הבי גב' ברוריה אליעז:
 

 יהושע הרמון.  מר יוסף ניסן:
 

 יהושע גם לימד מדעים ומתמטיקה.  גב' ברוריה אליעז:
 

 לא הגיעו. ברוריה אליעז.  2יהושע כל הכבוד, יפה מאוד.  מר יוסף ניסן:
 

 תודה רבה.  ליעז:גב' ברוריה א
 

 עפר, בוא.  מר יוסף ניסן:
 

 . לוי ד"ר עפר ה אליעז:גב' ברורי
 

 סיימנו?  מר יוסף ניסן:
 

 . : אטל אלנבוגן וציפי ויצמןשתיים שלא יכלו להגיעיש לנו עוד  גב' ברוריה אליעז:
 

 יישר כוח ושנה טובה.  :גב' עדי זנד
 

חבל שאתה  ישמעו את זה בפרוטוקול.חבל שאתה עוזב, עידן, ש עייאש: .גב' רונית ד
 עוזב.

 
 למי להעביר את התמונות?  עקה.ית צוטוקול שרונו בפרתרשמ  :מר עידן

 
 אני אגיד לך. אליי קודם, אליי.  מר יוסף ניסן:

 
 מי שרוצה להישאר, מוזמן.  גב' ברוריה אליעז:

 )מדברים ביחד( 
 *** האורחים יוצאים *** 

 
 המשך.  –צה דיווח ראש המוע - 3לסעיף 
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 ש המועצה. אפשר לחזור לדיווח רא עייאש: .גב' רונית ד

 
 כן.  :ניסןוסף מר י

 
 יאללה, תודה.  עייאש: .גב' רונית ד

 
יש כמה נושאים אקוטיים, אני אגע בהם קצת. בנושא הביטחון,  מר יוסף ניסן:

 יש לנו קצת עלייה בגניבות כלי רכב. 
 

 שנתי? וח של החצי דני, יש דיו עייאש: .גב' רונית ד
 

 אותו.  אתייש, לא הב מר דני מלכה:
 

 ות. פריצגם  :גב' עדי זנד
 

לא, אבל יש דיווח? המשטרה בדו"חות המפורסמים, יש לנו חצי  עייאש: .גב' רונית ד
 שנתי? אז תן לנו נתונים שנדע. 

 
 תספר להם על הקול קורא אולי. תספר קצת.  :דובר

 
 תנו קודם נתונים, זה תמיד מחזק. בר אילא, ד עייאש: .גב' רונית ד

 
 י לא רוצה לזרוק מספרים. , אננייםנים לא מול העיתוהנ מר דני מלכה:

 
בסדר, אני מדבר בכללי, בוא. במסגרת דיווח. אז נקיים דיון על  מר יוסף ניסן:

 הנתונים, בסדר? 
 

לא  עיקר בנושא כלי רכב, יש חוליה שמסתובבת בכל הדרום, זה מר דני מלכה:
ת שעצרו אחנקודתית ללהבים. נכון שאנחנו בפנים. הייתה חוליה 

 ן... חדשה. כמובשיו אותה, עכ
 

 זה יותר באזור החדש או באזור הישן, יש חלוקה?  עייאש: .גב' רונית ד
 

 אין חלוקה, אין משהו.  מר דני מלכה:
 

 אין משהו ספציפי? בסדר.  עייאש: .גב' רונית ד
 

ן, כאילו הם באים איפה שזה מזדמן להם וכו'. ו מזדמזה משה מר דני מלכה:
ם לפתור את הבעיה. אנחנו מנסירה, ו בשיתוף עם המשטואנחנ

כרגע פנינו, יצאנו בקול קורא לקבל סיוע מהמשרד לביטחון 
מיליון ₪, אני מקווה שנקבל.  2פנים. סדר גודל אנחנו מבקשים 

 שלומי הוביל את המהלך. 
 

 , הכל אתה. ל אתהזה הכ : מר שלומי שטרית
 

ורק אז  ובר,אוקטרה רק לקראת סוף ואני מאוד מקווה, זה יק מר דני מלכה:
 נדע איפה אנחנו עומדים. 
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 שלומי רוצה תעודה.  :גב' עדי זנד
 

מיליון ₪ שאישרתם  1-אני מקווה שזה ייתן לנו דחיפה מעבר ל מר דני מלכה:
ן. רונית, לטובת האמצעים הטכנולוגיים. אני מקווה שזה גם כ

 את שואלת אותי ואני מדברת. 
 

 היום כזאת. סליחה. יות בצינסליחה, אני  :יאשעי .גב' רונית ד
 

מיליון ₪ שאושר בישיבה.  1-אז אני אומר, בנוסף לזה יש את ה מר דני מלכה:
אז אני מקווה שהתכנית שנצא איתה והאמצעים הטכנולוגיים 

 מאוד מקווה. והכסף שנקבל, אין לי ספק שזה ישפר. אני 
 

ם ה, גהתחני עם שמואל מפקד אני מדבר על בסיס כמעט יומ מר יוסף ניסן:
היום דיברנו. כן נעצרה גם חוליה נוספת. יש פעילות ענפה של 

שבועות הייתי בתדריך , עשיתי  3המשטרה. אגב, אני לפני 
לוחמים של משמר הגבול שעשו פה  13משמרת והיה תדריך של 

גם יש ניידת שמסתובבת, בלשים שעושים לילה שלם ביישוב. 
כונת שרונית, ה בשבעי סיס קבוע. יש לנופעולות בלילות על ב

בגבול של שרונים. האזור שם הוא קצת פרוץ. דיברתי עם מבני 
תעשייה, ונתחיל לשים שם בולדרים כדי לחסום את היציאות 
משם. כי לפעמים קורה שגונבים רכב ואנחנו לא רואים אותו 

במצלמות אצלנו, וזה אומר שהוא יוצא ממקום אחר,  ביציאה
 ייה. תעש מבנהד שלנו. ופניתי לוזה החש

 
  -נו עם זה השבוע, אני מקווה שהתחל מר דני מלכה:

 
אז התחלנו וזה גם ייתן לנו בשורות מהכיוון הזה. נושא גינון  מר יוסף ניסן:

 ת. מיהוא נושא שאנחנו גם כן מטפלים בו ברמה היומיו
 

 ושבים. אני חושבת שאתה רואה את התגובות של הת עייאש: .נית דרו גב'
 

זה משהו שרואים אותו ואנחנו עם היד על הדופק בעניין הזה. יש  ן:ניס מר יוסף
כל מיני מחשבות, גם עם החברה עצמה שעובדת כרגע. הם נתנו 

 קצת פוש, אנחנו מרגישים את זה. 
 

 להשקייה?  קיצצת בכמות המים עייאש: .גב' רונית ד
 

 לא, לא, לא. ממש לא.  מר יוסף ניסן:
 

 ים. ספיקלא מהמים  : טריתומי שמר של
 

 מה זה המים לא מספיקים? זה לא מים מושבים?  :גב' עדי זנד
 

 לא, לא, לא, לא.  מר יוסף ניסן:
 

 המים גם לא מספיקים.  : מר שלומי שטרית
 

 זה המים מהמכון טיהור שלנו, לא?  :גב' עדי זנד
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ים לא מספיקים, אוגוסט, שלומי צודק, שהמ-יש פיק קטן ביולי יוסף ניסן: רמ
 . מים סריםח

 
 שחסר. זה במאגר?  גב' עדנה זטלאוי:

 
 כן, כן.  : מר שלומי שטרית

 
 המאגר מתרוקן, הצריכה היא גוברת על האספקה של המים.  מר יוסף ניסן:

 
 ול, כדי להספיק בחורף. בשביל זה רצו להקים את המאגר הגד גב' עדנה זטלאוי:

 
לפני וראה עכשיו, ורואה ראה שהו אות, מימשהו בנר אבל יש פה עייאש: .גב' רונית ד

 שהמצב לא טוב. 
 

 נכון. מר יוסף ניסן:
 

זה לא מישהו אחד, זה יישוב שלם רואה שהיישוב, אני אצטט  עייאש: .גב' רונית ד
 הקוסם ייבש את היישוב.  –טובים ורבים 

 
נכון  אני מסכים שיש פה עשרות אלפי דונמים שמטופלים. זה ניסן:מר יוסף 

לטפל בכל פינה ופינה. יש פה צינורות קשה אוד מ-שזה מאוד
 שכל הזמן נסתמים, נזילות. כן מגיע, לא מגיע מים, פיצוצים. 

 
 אבל זה תמיד היה, יוסי.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 כן, נכון. מר יוסף ניסן:

 
 זה לא קמנו בבוקר עכשיו זה הופיע. תמיד זה היה.  אש:עיי .גב' רונית ד

 
לנו למשל את הנושא של התנים. התנים הם מנקרים יש  אבל כן, יוסף ניסן: רמ

 כל הזמן את ההשקיה, וזה גם עושה נזק. 
 

 וגם צמצמנו.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 את מה? עייאש: .גב' רונית ד
 

 בגינון צמצמנו.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 כמו שהייתה. זה לא שייך להשקייה. השקייה צריכה להיות  יה אליעז:ברורגב' 
 

 בדיוק. לכן שאלתי אם הורדתם את הכמות המים.  עייאש: .דנית ' רוגב
 

  -אני אישית בעצמי לפחות פעם בשבוע מר יוסף ניסן:
 

 מי מחליף את צנרת ההשקייה, לא הגנן?  גב' עדנה זטלאוי:
 

גם על קיצצנו חצי מיליון, תיכף נגיע לדו"חות כספיים, נדבר  נןהג עייאש: .גב' רונית ד
 זה. 
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אני לפחות פעם בשבוע עושה סיבוב, אם זה אם חברת הגינון,  :ניסןוסף מר י
אם זה עם אברהים, עוברים על הנקודות, מעירים את ההערות. 

 בסך הכל יש טיפול, יש עבודה. 
 

 אבל זה לא נראה.  :מר כפיר מימון
 

 נכון, נכון.  :ף ניסןמר יוס
 

 . נראה לא טובאבל היישוב  עייאש: .גב' רונית ד
 
 אני מאמין שיש עבודה.  :ימוןיר מר כפמ
 

 עובדים.  10אני מבחינתי להוסיף עוד  מר יוסף ניסן:
 

 לא, ברור.  :מר כפיר מימון
 

 . 6אבל קיצצת  עייאש: .גב' רונית ד
 

ואז תתקפו יהיה גירעון יותר גדול,  עובדים, 10אבל אתה תוסיף  מר יוסף ניסן:
 אותנו על הגירעון.

 
 זה קשה להיות ראש מועצה. קשה, קשה.  אש:עיי .גב' רונית ד

 
כרגע להתמקד במים. זה מתייבש מחוסר מים, לא מהגנן שלא  גב' ברוריה אליעז:

 מגיע. 
 

 נכון מאוד.  מר יוסף ניסן:
 

 ק. זהו. אז צריך את מקור המים לספ גב' ברוריה אליעז:
 

כל חנו ואנ ני אישית טיפלתי,מסכים, מסכים. ברוב המקומות שא מר יוסף ניסן:
 הזמן מטפלים גם בתלונות של תושבים, בסך הכל זה מטופל. 

 
  -לגבי עם הגנן הראשי שאתה רוצה לראות גב' ברוריה אליעז:

 
הזה  עובדיה גם כן, דיברנו עם עובדיה, הוא גם כן נכנס לתחום מר יוסף ניסן:

 כרגע. 
 

 יובש, חבל. מים בכל המקומות שרואים גב' ברוריה אליעז:
 

 מסכים, מסכים. ן:ניס יוסףמר 
 

יש לי שאלה, הצעה. בימי שישי באשל הנשיא, יש להם עבודה  :מר כפיר מימון
 בקיבוץ. 

 
 לא, זה לא ביום שישי.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 יום עבודה, יום עבודה.  מר יוסף ניסן:
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  יש להם יום עבודה. כל שכבה ביום אחר. עייאש: .רונית ד' גב
 

. עכשיו החברה שהיו מגיעים מהקיבוצים, היו עושים את וןנכ :מר כפיר מימון
 יום העבודה בקיבוץ, לא היו עושים את זה בכפר. 

 
 שאצלנו עשו בגנים את יום העבודה.  זה כמו :גב' עדי זנד

 
יודע אם לחייב, אבל אולי  ציע, זה לקחת, לאבדיוק. מה שאני מ :מר כפיר מימון

 קהילה בימי שישי. נו באצל ה לעשות פעילויותלאפשר לחבר'
 

אבל זה אי אפשר ביום שישי. זה כל שכבה ביום שלה. הבן שלי,  עייאש: .גב' רונית ד
  -יום העבודה

 
אז כל שכבה ביום שלה, אבל במקום להשקיע רק בכפר, לאפשר  :מר כפיר מימון

להשקיע בקהילה שלהם, כמו שהקיבוצים. עכשיו אפשר  להם
ע, לפי מה שהוא ודאחד, אתה יוכל ות, להם כמה פלטפורמ לבנות

מתחבר. ואחד מהם זה יכול להיות גם מימון של היישוב. כאילו 
 אם אין לנו כסף... 

 
 זה היה, זה היה.  גב' ברוריה אליעז:

 
ביום עבודה, יש גם מעורבות קודם כל, זה לא חייב להיות  גב' בתיה הרפז:

 חברתית שכל אחד מחויב. 
 

 . משנהלא  :פיר מימוןכ מר
 

 ביום עבודה זה בעייתי. גב' בתיה הרפז:
 

 לא, בתיה. יש יתרון דווקא ביום עבודה.  :עדי זנדגב' 
 )מדברים ביחד( 

 
 יוסי, יוסי, יאללה, בוא נגמור.  : מר שלומי שטרית

 
לומר עוד משהו. ראש המועצה  ינון אני רוצהאגב, לנושא הג מר יוסף ניסן:

₪ לחברת  500,000ל וב שות חשה, בדמירולנו פה הקודם השאיר 
₪, בהסכם פשרה בבית  800,000בעו תהגינון. בהסכם פשרה הם 

 ₪?  650,000המשפט זה נסגר על 
 

 ₪.  620,000 עו"ד קרין כהן:
 

 של המועצה.  ₪ שהיינו צריכים לשלם מהקופה 620,000 מר יוסף ניסן:
 

 זו התביעה שהיתה?  : מר שלומי שטרית
 

 נגב. בם נופישל  זטלאוי: עדנהגב' 
 

 נגב. בכן, של נופים  מר יוסף ניסן:
 

זה היה... הוצאות על ₪  120,000זה חלק מהגירעון של החציון.  :דורית כהןגב' 
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 הפרשה שנרשמה בשנים קודמות. 
 

 נון? הייתה החלפה של חברת הגי  :עדי זנדגב' 
 

 כן.  מר יוסף ניסן:
 

 יך נוהל היישוב לפני שנה. על אבות עשות ישישצריך ל אני רואה גב' ברוריה אליעז:
 

 אתה אמרת שאתה במשא ומתן עם חברת גינון אחרת.  :גב' עדי זנד
 

לא, אני לא במשא ומתן עם חברת גינון, בואו נשים דברים על  מר יוסף ניסן:
 ברת גינון אחרת. יש כוונה לצאתדיוקם. אין משא ומתן עם ח

 למכרז חדש. 
 

 המרצע מהשק. וצא מן יהז פה כל אליעז: גב' ברוריה
 

לא, העניין הוא זה העיתוי, אנחנו נעבוד על העיתוי. אנחנו לא  מר יוסף ניסן:
 רוצים להישאר בתקופה כזאת. 

 
ו אחוז מה שאמרת, אנחנו נשוחח... ונראה, אפשר לקחת איזשה גב' ברוריה אליעז:

 של ילדים לעניין הזה. 
 

 . 4י מתקדם, סעיף נאברוריה,  מר יוסף ניסן:
 

 סיימנו עם הדיווח?  עייאש: .גב' רונית ד
 

 כן.  מר יוסף ניסן:
 

  -מה עם דיווח ב עייאש: .גב' רונית ד
 

  -אני ביקשתי להעלות לסדר היום :מר כפיר מימון
 

 אני אענה בסוף.  מר יוסף ניסן:
 

 אבל זה לא מופיע פה.  :ימוןמר כפיר מ
 

  אחרי שהוצא.כי זה נשלח  מר יוסף ניסן:
 

 שלחתם אחרי ששלחתי.  טלאוי:נה ז' עדגב
 

 אה, אוקיי.  :מר כפיר מימון
 

 למרות שזה לא נשלח בזמן, אני אענה. זאת התשובה.  מר יוסף ניסן:
 

 לא, האמת שזה נשלח...  :מר כפיר מימון
 

 חלק מדיווח ראש המועצה, עזיבתו או השמועות על עזיבתוזה אם  עייאש: .גב' רונית ד
 עצה. המו ראש של ראש הלשכה של
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 זה כפיר העלה.  מר יוסף ניסן:
 

אה זה חלק? לא ידעתי. לא ראיתי מה הוא שלח, כי הוא שלח רק  עייאש: .גב' רונית ד
 אליכם. 

 
 הוא שלח את זה אליי.  גב' עדנה זטלאוי:

 
כתוב  אני לא ראיתי. אתה רואה, אנחנו לא מתואמים, יוסי, אבל :עייאש .גב' רונית ד

 ז ראיתי מן הראוי שתדווח את זה. ה, אמועצדיווח ראש 
 

 אוקיי, בסוף אני אדווח.  מר יוסף ניסן:
 

 אין בעיה.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 אישור מינוי החבר ד"ר עפר לוי כחבר ועדת המשנה לתכנון ובנייה.  - 4לסעיף 
 

י כחבר ועדת אישור מינוי חבר המועצה ד"ר עפר לו – 4סעיף  ף ניסן:יוסמר 
 ובנייה. נון לתכ משנה

 
 למה זה נדרש?  עייאש: .גב' רונית ד

 
 כי לפעמים אין לנו קוורום, ועפר רוצה מאוד להצטרף.  מר יוסף ניסן:

 
 גם עדי.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 אני יכולה להצטרף גם?  :גב' עדי זנד

 
 אהלן וסהלן, כן.  ף ניסן:יוסמר 

 
 יופי.  :גב' עדי זנד

 
  עיה.אין ב ף ניסן:יוסמר 

 
 אז גם עדי?  : מר שלומי שטרית

 
 בבוקר אין לי מה לעשות.  :גב' עדי זנד

 
 -החלטנו צורה מסוימת עייאש: .גב' רונית ד

 
למרות שזה לא על סדר היום, אני אעלה אותך. זה לא על סדר  מר יוסף ניסן:

 , אבל ביקשת. היום
 

 מדהים,מדהים.  :גב' עדי זנד
 

 . ציתיהו, זה מה שר סן:מר יוסף ני
 )מדברים ביחד( 

 חד, כולם בעד. אפה  מר יוסף ניסן:
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 ועדת יהחברה עדי זנד כחברוי מינוי החבר ד"ר עפר לוהוחלט פה אחד לאשר : החלטה

 המשנה לתכנון ובנייה. 
 

 . 2018ר לשנת דו"ח ממונה תלונות הציבו - 5לסעיף 
 

תלונות  דו"חיק, . שמול2018לשנת  דו"ח ממונה תלונות הציבור מר יוסף ניסן:
 הציבור, למרות שלא היה. 

 
לא היה, אבל החובה היא להעלות את זה לדיווח, שלא היו  מר שמואל לביא:

 תלונות. 
 

 איזה ציבור יש לנו פה בלהבים, לא מתלונן. זה לא להאמין.  :גב' עדי זנד
 
 לא מתלוננים במקום הנכון.  : שלומי שטרית רמ
 

 . כונהזו התשובה הנ יא:מר שמואל לב
 

 זה שייך למדהים של קודם?  :גב' עדי זנד
 

 זה מדהים אחר.  עייאש: .גב' רונית ד
 )מדברים ביחד( 

 
 אישור הפעלת מעון היום נחליאלי על ידי מתנ"ס להבים.  - 6לסעיף 

 
לת מעון נחליאלי על ידי מתנ"ס להבים, זה ר הפעאישו – 6סעיף  מר יוסף ניסן:

מליאת המועצה. בסדר?  ר שלאישופורמאלית לעבור  פשוט צריך
 מי בעד? פה אחד. 

 
 פה אחד, נכון? כפיר?  גב' עדנה זטלאוי:

 
 יש מי שמנהל את המתנ"ס?  :מר כפיר מימון

 
 כרגע יש, הם...  גב' ברוריה אליעז:

 
 קיד במיתר. בלה תפהיא קי עייאש: .גב' רונית ד

 
 שיכה... אבל היא עדיין ממ גב' ברוריה אליעז:

 
 אנחנו כרגע בתהליך למנות גם בנוסף...  סן:ף נימר יוס

 )מדברים ביחד( 
 

 הפעלת מעון היום נחליאלי על ידי מתנ"ס להבים. הוחלט פה אחד לאשר : החלטה
 

 אישור תב"רים: - 7לסעיף 
 ₪ במימון  370,000יס )מתנ"ס( ע"ס שיפוצים במבנה פ – 379תב"ר  7.1 

  מפעל הפיס.          
 ₪  130,000ריהוט למועדון פיס לנוער ע"ס ון וצי – 381תב"ר  7.2 
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 במימון מפעל הפיס.   
 ₪ במימון קרן  100,000ציון מחשוב ותקשורת ע"ס  – 382תב"ר  7.3 
 לעבודות פיתוח.   

 
שיפוצים במבנה פיס  – 379ר תב" 7סעיף  –אישור תב"רים  מר יוסף ניסן:

 ן מפעל הפיס. ₪ במימו 370,000מתנ"ס על סל 
 
 זה הטבלאות ששלחתם לנו?  :נדדי זב' עג
 

אני רוצה להבין, כי זה הרק הצבעה בסוף, אני רוצה להבין משהו.  עייאש: .גב' רונית ד
שלחתם את החומר, קראנו קריאה עמוקה. אני רוצה להבין, 

ם במבני פיס? הווי אומר אנחנו הולכים קודם כל מה זה שיפוצי
 לשפץ את המתנ"ס? 

 
 ן. כ מר יוסף ניסן:

 
את המבואה, את המה שלא יודעת מה התכנית, אני אשמח  עייאש: .גב' רונית ד

 ₪, זה אחד. 370,000-שתשתפו אותנו מה זה אומר לשפץ ב
 

 זה על חשבון השנים הבאות.  :מר כפיר מימון
 

, ה מאוד. אני רוצה להבין. מה זה אומר? לקחנו את כל הכסףפי עייאש: .גב' רונית ד
 אמת עם סימן שאלה. ה, בשאל תסבירו לי, וזה

, והוצאנו אותו על שיפוץ מבנה 2023לקחנו את כל הכסף עד 
 ₪ האלה?  370,000-מתנ"ס? זה מה שאנחנו עושים ב

 
 מגיע לנו בערך חצי מיליון ₪.  :מר כפיר מימון

 
 ₪.  720,000נו ע להגי :גב' עדי זנד

 
 ₪. יון פסיק משהו מיל 2 הגיע לנו סדר גודל של מר יוסף ניסן:

 
 לאיזו תקופה?  עייאש: .גב' רונית ד

 
שנים. הגשנו לכם, אישרנו את זה פה במליאה, את תכנית  5-ל מר יוסף ניסן:

 של מפעל הפיס.  שהחומ
 

 כן, אני זוכרת.  עייאש: .גב' רונית ד
 

מזה זה הדבר הזה. אבל עכשיו צריך לאשר את התב"ר, זה ק חל מר יוסף ניסן:
 ניין טכני כרגע. ע

 
 זה אני מבינה את התב"ר.  עייאש: .רונית ד' גב
 

 כבר אישרנו את התכנית. התכנית כבר אושרה פה במליאה.  מר יוסף ניסן:
 

 אבל תכנית זה אחד, ובקשות של תב"ר זה אחר.  עייאש: .גב' רונית ד
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 כן, מאה אחוז. אבל בתכנית זה רשום.  ן:מר יוסף ניס
 

  -אני עדיין אש:ייע .גב' רונית ד
 
 יוסי, יש... מה הולכים לעשות בכסף לפני שמאשרים?  :כפיר מימון רמ
 

  -כן, כן. ממה שאני יודע מר יוסף ניסן:
 

לכמה שנים לקחנו מהדבר הזה כדי לשפץ. עם הרבה כבוד, כמו  עייאש: .גב' רונית ד
י, גם בתקופתו של ראש המועצה לסגור את היכל שהתנגדת

 בככה וככה.  הספורט ההוא
 

 את המגרש הפתוח.  טלאוי:נה ז' עדגב
 

₪ לא כדאי  370,000את המגרש הפתוח. אני חושבת שכסף של  עייאש: .גב' רונית ד
 לבזבז אותו. 

 
 רגע, קודם כל תשאלי על מה זה.  מר יוסף ניסן:

 
  -יש לנו צורך בבזבז אותו על מתנ"ס, על שיפוץ נראות. , לרגע עייאש: .גב' רונית ד

 
 אלי על מה. תש אבל מר יוסף ניסן:

 
 אני שאלתי, לא ענית, אני ממשיכה לשאול.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 אבל את קובעת שזה על נראות, תשאלי.  מר יוסף ניסן:

 
 בבקשה.  עייאש: .גב' רונית ד

 
זה להנגשה. לא אישרו לנו  ות השיפוץ הזה,חלק לא קטן מעל מר יוסף ניסן:

להנגשת המתנ"ס  כניתת התעים אם לא נאשר אלקיים את האירו
לנכים, כולל שירותים, כולל המקום של החצר שיש שם, בגלל 
שיש שם מדרון, צריך לעשות שם איזה משטח ישר שיהיה 
מתאים. אז חלק בלתי נפרד מזה זה גם ההנגשה. להגיד לכם מה 

וק על מה? אין בעיה להביא את זה בישיבה הבאה הולך בדי
שר את התכנית פה, לפני ם לאיה גתכנית. אין לי בעבדיוק מה ה

 שהיא תצא לפועל. 
 

 יש קולות קוראים?  :מר כפיר מימון
 

  -לא, לא שאני מר יוסף ניסן:
 

 מוטל על הרשות, על התקציב של הרשות המקומית.  גב' עדנה זטלאוי:
 

זה מוטל עלה רשות, יש בזה גם כן סוגיה עם מרכז שלטון  מר יוסף ניסן:
 דה. ה כבסוגיומי. כי זו באמת מק

 
 הרשויות לא קיבלו שיפוי על הדבר הזה בכלל. גב' עדנה זטלאוי:
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₪ זה לשיפור, וכמה מתוך  370,000-יוסי, באחוזים, כמה מתוך ה עייאש: .גב' רונית ד
 זה להנגשה? סתם, בסדרי גודל. 

 
במילה.  חצי, זה המצב. עוד פעם, אל תתפסי אותי-לדעתי חצי ניסן: מר יוסף

ת לפה. בסדר? אגב, חלק מזה זה הלובי. תכניכל הנביא את 
  -הכניסה היא נראית לא טוב, הדלת הזאת עם ה

 
 גם השירותים שם.  ד"ר עפר לוי:

 
 השירותים.  מר יוסף ניסן:

 
 כל המבואה.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 ל. המבואה, יש שם הרבה מה לעשות. הכסף הזה הוא לא כסף גדו מר יוסף ניסן:

 
 אין לנו כסף, אז כל כסף הוא כסף גדול.   :יאשעי .גב' רונית ד

 
אני מסכים. לכן צריך לעשות כל דבר במשורה, להשתמש בכסף  מר יוסף ניסן:

הזה בחכמה ובשום שכל. אני מקווה שאפילו נצליח לחסוך 
 והוא נדרש. זה המצב.  mustוא מהדבר הזה, לא משהו שה

 
 אולמות מחול.  2שלימים ם, מבוניו עכשיו לה. אנחניש לי שא :מר כפיר מימון

 
 כן.  מר יוסף ניסן:

 
 אנחנו לא נצטרך ציוד בשביל האולמות האלה?  :מר כפיר מימון

 
 הנה, חלק מזה זה ציוד.  מר יוסף ניסן:

 
 פיס.  לא, זה לא. זה מועדון עייאש: .גב' רונית ד

 
 התב"ר הבא זה ציוד וריהוט.  מר יוסף ניסן:

 
 לזה? :ר מימוןכפימר 

 
 זה לא זה.  עייאש: .רונית ד' גב
 

 מרכז פיס.  מר יוסף ניסן:
 

 ן לנו כסף אי שלא יקרה מצב שהאולמות שם עומדים ריקים, כי :מר כפיר מימון
 

 ברור, זה התב"ר הבא.  מר יוסף ניסן:
 

 לא, התב"ר הבא זה לנוער, זה לא קשור.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 על הנוער.  דיברהוא ב"ר הבא לנוער, תה מר יוסף ניסן:
 

לא, הוא דיבר על המחול. מבנה המחול שבונים בבית הספר, במתחם   :קובי נודלמן עו"ד
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 של המתנ"ס. 
 

 דיברת רק על המחול?   מר יוסף ניסן:
 

 על המחול, על המחול.   :מר כפיר מימון
 

 גם אני הבנתי שזה שני האלה. אליעז: רוריהגב' ב
 

ה זה גם ציוד. אבל עוד פעם, אם נצטרך ט הזרויקהמחול, חלק מהפ :מר יוסף ניסן
 אחרי זה, לא הייתה מסירה. 

 
   -לא, אני חושב שכאילו, באמת במצב של המועצה שלנו מבחינה כספית :מר כפיר מימון

 
 יה. אין לנו את הפריבילג עייאש: .גב' רונית ד

 
ות  אולמב שהאת זה, כי בין מצאומר, צריך קודם כל לבדוק  לא, אני :מר כפיר מימון

-100,000האלה לא יוכלו לתפקד בכלל, כי אין לנו כסף. לא יודע, 
₪ להשלים מזרונים וכל מיני דברים האלה, לבין עכשיו לשפר  200,000

, נראות, שזה יכול להיות אחלה, אז עדיף להשמיש מקום חדש וזה
 מאשר לשפר נראות.  

 
 ש... שזה חלק מזה. ל. ימחו יי גם ציוד במרכזברור. אין יותר מיד מר יוסף ניסן:

 
... מוסיקה וזה. אני לא ידוע אם זה מתוקצב, לא מתוקצב, מה נכלל  :מר כפיר מימון

 במסגרת המבנה.  
 

 יכול להיות שזה נכלל בתוך הפרויקט, צריך לבדוק מה חסר.  :גב' עדי זנד
 

 .  בה לנוער₪ זה הר 100,000אז שווה לבדוק את זה. אתה יודע, כי כל  :מר כפיר מימון
 

אוקיי, טוב, זה התב"ר הראשון. תב"ר שני זה ציוד וריהוט, מה   מר יוסף ניסן:
₪ במימון מפעל הפיס. והתבר  130,000שדיברנו על מרכז הפיס לנוער, 

 השלישי זה ציוד מחשוב ותקשורת, דחינו את זה מהישיבה הקודמת.  
 

 ונתנו להם אומדן.   גב' עדנה זטלאוי:
 

 א נדרש.  יש בעצם אומדן, זה משהו שהוו מר יוסף ניסן:
 

 יש פירוט של זה?   :מר כפיר מימון
 

 למחלקת הרווחה, למחלקת ההנדסה ולמחלקת ביטחון. גב' עדנה זטלאוי:
 

 הזאת. בפעם הקודמת, היה על זה דיון בישיבה  שהוירוס תקףאחרי  עייאש: .גב' רונית ד
 

 ים? רכן. גם נכון. טוב, מי בעד התב" מר יוסף ניסן:
 

והראשון לא, כאילו עד שנבדוק את העניין של האולמות...  2עד אני ב :מר כפיר מימון
 אפשר להצביע בנפרד על כל תב"ר? 
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 אתה מצביע בנפרד.   עייאש: .גב' רונית ד
 

 כל תב"ר הוא סעיף בפני עצמו.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 אין בעיה, תב"ר ראשון מי בעד?  יוסף ניסן:מר 
 

 אתה נמנע או מתנגד?   טלאוי:זגב' עדנה 
 

 תגיד שאתה מאשר בכפוף לבדיקה.  מר יוסף ניסן:
 

   -לא, אבל אני רוצה קודם כל כל מה קורה עם ה :מר כפיר מימון
 

 ₪?  370,000-וט של האי אפשר לקבל את הפיר עייאש: .גב' רונית ד
 

 כן, הוא אמר שהוא יביא בפעם הבאה.  לאוי:גב' עדנה זט
 

 בהחלט כן.  ן:סמר יוסף ני
 

 אז למה אנחנו מאשרים משהו לפני פירוט?  עייאש: .גב' רונית ד
 

 עוד פעם, מאשרים מסגרת תקציבית.  מר יוסף ניסן:
 

 בכפוף לזה שהוא יביא בפעם הבאה פירוט.   גב' עדנה זטלאוי:
 

 ירוט.  בכפוף שנביא פ מר יוסף ניסן:
 

 א? באתה רוצה לדחות את זה לחודש ה :מר כפיר מימון
 

  -לחוץ לנו, כי חלק מהזה קצת  מר יוסף ניסן:
 

 יש לך רוב, אז תאשר.   :מר כפיר מימון
 

  -מההתחייבות שלנו של מפעל הפיס מר יוסף ניסן:
 

 אני נמנע.  :מר כפיר מימון
 

 נמנע. טוב, מי בעד הראשון.  מר יוסף ניסן:
 

  -כולם חוץ מ עדנה זטלאוי: גב'
 

 לא.  מר יוסף ניסן:
 

   אה, גם את לא? עדנה זטלאוי: גב'
 

 לא, אני בעד.  עייאש: .גב' רונית ד
 

   בעד, אז כולם בעד. ראיתי את זה. כפיר נמנע.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 אני בעד בכפוף פירוט.   עייאש: .גב' רונית ד
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 ה.  פירוט ותכנית, אין בעי מר יוסף ניסן:

 
שיפוצים  – 379תב"ר לאשר  ןובהימנות הח' כפיר מימוהוחלט ברוב קולות : החלטה

, בכפוף להצגת פירוט ₪ במימון מפעל הפיס 370,000מבנה פיס )מתנ"ס( ע"ס ב
 ותכנית בישיבה הבאה.

 
₪, מי  130,000ציוד וריהוט למועדון פיס לנוער  – 381אוקיי, תב"ר  מר יוסף ניסן:

 בעד? 
 

 אה, רגע, הם נותנים את זה?  ריה אליעז:גב' ברו
 

 . נראה לי שזה כבר פה אחד  וי:אגב' עדנה זטל
 

 מה יש לדבר, זה צבוע.   גב' ברוריה אליעז:
 

 לא, את יכולה להזיז אותו למשהו אחר.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 בסדר, אבל הם אישרו לנו.  גב' ברוריה אליעז:
 

 מהכסף שלהם.   מר יוסף ניסן:
 

 פה אחד.  עדנה זטלאוי:גב' 
 

פיס לנוער ע"ס  ציון וריהוט למועדון – 381 רתב"הוחלט פה אחד לאשר : החלטה
  ₪ במימון מפעל הפיס. 130,000

 
 תב"ר ציוד מחשוב ותקשורת, גם פה אחד. אוקיי, פה אחד.   מר יוסף ניסן:

 
 

₪  00100,0ציון מחשוב ותקשורת ע"ס  – 382תב"ר הוחלט פה אחד לאשר : החלטה
 במימון קרן לעבודות פיתוח. 

 
 . 30.6.19ח כספי רבעוני ליום "דיון בדו - 8לסעיף 

 
 . כן, רונית.  30.6.19דיון בדו"ח כספי רבעוני מיום  – 8אני עובר לסעיף  מר יוסף ניסן:

 
 כפיר, אתה רוצה להגיד משהו על הדו"חות?   עייאש: .גב' רונית ד

 
 לייטים.  -תציגי ככה היי לא, אולי קודם את :מר כפיר מימון

 
... הכנסות והוצאות של  . תמצית נתוני התקציב הרגילדאין פה עימו :דורית כהןגב' 

המועצה. אני יכולה להציג. סך הכל המועצה סיימה את הרבעון השני  
 ₪.   501,000בגירעון של 

 
רגע, על זה אני רוצה לומר משהו, על הדו"ח. הדו"ח החצי שנתי,   מר יוסף ניסן:

על חצי   במיוחד לחברי המועצה החדשים, מייצג נקודת מבט נקודתית
 פים שמתאזנים עם השנה. הם יותר, הם פחות.  שנה, שלפעמים יש סעי
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 כמו יום העצמאות למשל.   גב' עדנה זטלאוי:

 
כן. חודשי קיץ, חודשי חורף, יש כל מיני דברים שמשתנים. אז זה לא  מר יוסף ניסן:

 מיליון בסוף השנה.  1ליון ₪ גירעון, זה יהיה משהו שאומרים חצי מי
 

בר נגענו בגירעון,עיקר הגירעון נובע בעצם מגביית ברור, ברור. אז אם כ :ת כהןידורגב' 
 ₪.  341,000הארנונה לעומת התקציב של 

 
 עוד פעם, זה גם משהו נקודתי. אגב, בנושא הזה אני רוצה לומר מילה.   מר יוסף ניסן:

 
 ארנונה של מי?  יאש:עי .גב' רונית ד

 
 ו בתקציב, גבינו פחות.  נגביית ארנונה ששמ מר יוסף ניסן:

 ברים ביחד(  )מד
אני רוצה לומר על זה מילה. רכבת ישראל עדיין לא שילמה על  מר יוסף ניסן:

החניונים, למרות שהיא כבר מוכנה לשלם את השטח התפוס, מוערך 
 ₪ בשנה.  500,000-ל 400,000בין 

 
 מהתקציב  :מימוןמר כפיר 

 
נוכל לגבות מהם   לא יודע מאיזה תאריך אנחנו י כן. אגב, זה לשנה. אנ מר יוסף ניסן:

שטח תפוס, כי זה גם נובע משימוש, כי כרגע זה לא משמש כחנייה. אז  
זה לא משנה כקרקע תפוסה שמשמשת לחנייה, אז יכול להיות שיהיה  

 עם זה ויכוח, זה אחד.  
 

 נה?  וגע, ברכבת, על מה שהוסכם ונידון בבית משפט, גבינו ארנרגע, ר :גב' עדי זנד
 

לא מוכנים. הם רוצים לסגור. הם רוצים לסגור את הכל. אני   לא, הם מר יוסף ניסן:
 דיברתי איתם גם על זה.  

 
 רגע, אבל בית משפט לא נתן הוראה?  גב' ברוריה אליעז:

 
בסדר? אני מניח, אין שום  אני מניח שאנחנו נקבל את הכסף הזה, מר יוסף ניסן:

או לא,  ה לא קשור עכשיו לתחזוקה כןזסיבה שלא נקבל את הכסף, כי 
 אלא לארנונה שהם מוכנים לשלם. 

 
 זה גם לא קשור על החלק השני, זה קשור על מה שקורה ש...  :גב' עדי זנד

 
שטח   אגב משרד הביטחון, גם היינו בפגישה אני וקרין, הם ישלמו לנו מר יוסף ניסן:

מהתעריף   ,מצו הארנונה 30%תפוס. אבל משרד הביטחון משלם רק 
 עצמו. 

 
 מהשומה.  :כהן דוריתגב' 

 
 ₪ בשנה.   150,000, סדר גודל של  30%מהסיווג עצמו, הם משלמים רק  מר יוסף ניסן:

 
 אז מה, ורכבת ישראל את השאר?  גב' ברוריה אליעז:
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  15-דונם ששייך למשרד הביטחון, ו 15חד של חניונים. יש חניון א 2זה  מר יוסף ניסן:
ים. אז עם משרד החניונ 2משרד התחבורה. אלה לדונם ששייך 

 הביטחון הגענו איתם לסיכום? 
 

 עדיין לא סופי.   עו"ד קרין כהן:
 

אמורים לקבל את המפתח ואז להתחיל לשלם  1.9-לא סופי. הם מה מר יוסף ניסן:
 לנו. 

 
   והם מתחזקים? ד"ר עפר לוי:

 
 כן.  מר יוסף ניסן:

 
 החודשים שנותרו.  3 אבל הם ישלמו על :גב' עדי זנד

 
 כי אין שם גינון ואין שם כלום.  ף ניסן:מר יוס

 
 גינון, זה הבעיה?   ד"ר עפר לוי:

 
 אין שם כלום. אגב, הם יתחזקו, אין לנו ויכוח איתם על זה.  מר יוסף ניסן:

 
 בזה בצורה אינטנסיבית.  והם גם לא משתמשים  גב' עדנה זטלאוי:

 
 הם באים רק בשעות היום. ן שם אור, אין שם כלום. כי יכפיר, א עייאש: .גב' רונית ד

 
 כן, פעם בשבוע.   גב' עדנה זטלאוי:

 
 נכון, האור שם לא דולק בלילה.  מר יוסף ניסן:

 
יון של  אני אומרת, ימי ראשון וחמישי מפנים אותם וגמרנו. לא, החנ עייאש: .גב' רונית ד

ח לך את זה  כשלומי... החניון הציבורי הבינלאומי, אני לא אש
  -תעיר אותי משינה, שזה הולך להיות החניוןבבחירות, גם אם 

 
 מה נראה לך?   : מר שלומי שטרית

 
 אפילו אור לא מדליקים.   עייאש: .גב' רונית ד

 
 מה נראה לך, שהם לא יעבירו את זה לפה?   : מר שלומי שטרית

 ביחד(  )מדברים 
 ש...  העל זה שהם לא משלמים גם את מ גב' עדנה זטלאוי:

 
 ₪.  40,000ר... ישלם לנו בקיצו :גב' עדי זנד

 
יש עוד סוגייה שנוגעת לדיור המוגן. אנחנו ערכנו להם שומה על  מר יוסף ניסן:

השטח התפוס ומה שמשתמשים כרגע, זה  השנתיים האחרונות, על
כל מיני תרגילים וכן משלם ולא עשה ₪. הקבלן  350,000-הוערך ב

כתב, שהקבלן יש  פניתי לעזריאלי, כתבתי להם מ משם ובא והולך. אני
₪. מה שעזריאלי עשה, זה ניכה לו מהתשלום  350,000לו חוב של 

₪ והעביר אותם לקופה.   350,000שמגיע לקבלן, מעזריאלי, ניכה לו 
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ונה, על השומה  העביר את הכסף הזה לקופה. הם הגישו ערר על הארנ
אושרו חברי ועדת הערר על   שקבענו להם, הקבלן,כן, ורק היום, השבוע 

 נונה, פורסמו ברשומות, ולכן נוכל לדון בזה.  האר
 

כרגע הכספים האלה לא רשומים במסגרת התקציב, נרשמו כהכנסות   :דורית כהןגב' 
 מראש. 

 
 ₪ שיושבים כרגע בצד.   350,000בדיוק, יש  מר יוסף ניסן:

 
 ₪.   60,000לא, פחות  : מר שלומי שטרית

 
 ₪ נרשמו, נכון.   60,000 :דורית כהןגב' 

 
 ₪ יושבים בצד.   ₪290,000 מתוכם נרשמו,   60,000 יוסף ניסן:מר 

 
 גם מגיעים לתקציב.   : מר שלומי שטרית

 
אני מניח שהם יגיעו לתקציב, אבל עוד פעם, זה תלוי בוועדת הערר   מר יוסף ניסן:

 ינם של הכספים האלה. שתקבע מה ד
 

ות שהוגשו וטרם  כל ההסכמ מזומן,  שמת על בסיסרמאחר וארנונה נ :דורית כהןגב' 
לא רשומים בבסיס התקציב. לכן הצפי שאם אכן התקבלו, 

 הכספים יגיעו עד סוף השנה, הסעיף הזה... 
 

 מה הצפי בכלל לכל סך ה...  :מר כפיר מימון
 

 ים על... כרגע אנחנו מדבר :דורית כהןגב' 
 )מדברים ביחד( 

 דיור המוגן. הזה בנושא של  מר יוסף ניסן:
 

 זה לגבי ארנונה.  :דורית כהןגב' 
 

אנחנו עוד נדבר עליו. יש עדיין עוד כמה ויכוחים עם תחנת  מר יוסף ניסן:
 הדלק. 

 
זהו, בדיוק. יש ברשימה תחנת דלק דור. בוא נראה ככה, אם  עייאש: .גב' רונית ד

כלל  2019ברים בעניין ארנונה. התקציב שלנו לשנת אנחנו מד
...: תחנת 2018ו בשנת ארנונה מנושאים חדשים שלא הי גביית

₪,  130,000, עזריאלי השטח הזה שדיברת 143,000דלק אלון 
₪. אני מדברת על מה כללנו בנוסף  186,000חניון הרכבת עוד 

נים לשוטף שהיה. עוד פעם, על פי הגזברית שנתנה את הנתו
 -תיכמאז היה פה, לא סבזמנו. 

 
 מיליון.  חצי :דורית כהןגב' 

 
בדיוק, זה מה שזכרתי ככה, זה חצי מיליון ₪ שעמד ככה, ואתם  ש:עייא .גב' רונית ד

רק למען התשובה שאני אבין עכשיו, עדיין הוא עומד על, איך 
 אומרים, עומד על העץ. 
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 בזמנו שהתחייבנו אליו בתקציב.  רגע, היה עוד סעיף שאמרת לי מר יוסף ניסן:
 

 ארנונה מפאנלים.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 לא, עוד.  יסן:מר יוסף נ
 

יש לי פה. קבלן משנה של עזריאלי, חניון הרכבת עזריאלי שטחים,  עייאש: .גב' רונית ד
ארנונה פאנלים, תחנת זה, חניון צה"ל ישן. צודק, פספסתי את 

לא משנה, סך הכל כל האייטמים ₪ רצינו לגבות.  20,000זה, 
 בפרטים.  האלה. יוסי מתעקש אז אני

 
 י מיליון, נו. חצ :דורית כהןגב' 

 
און גוינג, -חצי מיליון ₪. רצינו לגבות ארנונה תוספתית מעבר ל עייאש: .גב' רונית ד

 לביזנס הרגיל שלנו. 
 

 נכון, נכון.  מר יוסף ניסן:
 

 ונה שזה עדיין עוד לא שם. דורית עכשיו ע עייאש: .גב' רונית ד
 

 ופה. קהכסף לא ב :דורית כהןגב' 
 

יפה מאוד, אז זאת התשובה. אני רק רוצה לדעת. זאת אומרת,  עייאש: .גב' רונית ד
  -המשימה הזאת

 
 להערכתי הכסף יגיע.  מר יוסף ניסן:

 
 לא, אני אהיה יותר משמחה לשמוע שבסוף זה יגיע. אבל נכון עייאש: .גב' רונית ד

יין דלחציון שאנחנו דנים, כל הרשימה הזאת שהיתה מגוונת, ע
זאת אומרת, אנחנו באוגוסט, סליחה, לא מופיעה בחשבון שלנו. 

אם את יכולה לעדכן אותנו שמכתיבת הדו"ח ועד היום גם עדיין 
 נחנו בסיס מזומן. לא הגיעו הכספים, כי א

 
 לא התקבל.  :דורית כהןגב' 

 
יין דד ספטמבר גם לא התקבל? בסדר, יפה. זאת אומרת, אנחנו עע עייאש: .גב' רונית ד

  -מיליון ₪ עדיין כבר בספטמבר יודעים שחצי
 

 ₪.  341,000-אבל יש לך את זה שחור על גבי לבן... את ה :דורית כהןגב' 
 

 3לא, את צודקת, אבל אני שאלתי על התוספת שעברו עוד  עייאש: .גב' רונית ד
 דה, זהו. חודשים, עדיין לא. תו

 
ן ₪ סטייה מהתקציב, כא 622,000 אוקיי, הכנסות ממכירת מים, :דורית כהןגב' 

בעצם עונתי, החודשים החמים יותר זה יולי אוגוסט, ולכן הצפי 
של זה יתאזן. עצמיות חינוך רווחה לא מהותי, עצמיות אחר יש 

₪ לעומת תקציב, נובע מאגרות בנייה  261,000לנו עודף של 
מיות אחר. תקבולים משרד החינוך, גם כן עונתי, בעיקר, עצ

 ₪.  126,000לנו סטייה של  שרווחה י
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מאוד, כי כבר -למרות שהגדלנו בתקציב את הרווחה מאוד  :גב' עדי זנד

 אז אמרנו שהגדלה מאוד גדולה הייתה לרווחה. 
 

כבר אז הגזברית הביעה את חששה שאנחנו שמים פה הכנסות  עייאש: .גב' רונית ד
 שלא נקבל אותן. 

 
 חרגו?  םרגע, אבל על מה ה גב' ברוריה אליעז:

 
 זו לא חריגה, זה חוסר בהכנסה.  :עייאש .גב' רונית ד

 
 זה שכרגע אנחנו במשא ומתן עם הרכבת ולא התקבלו הכספים...  מר יוסף ניסן:

 
 רווחה, רווחה.  :דוברת

 
 עדיין לא הגיע. עוד פעם, אמרתי מראש, זה דבר נקודתי ש מר יוסף ניסן:

 
 זה יגיע?  גב' ברוריה אליעז:

 
 ה הגיע. ברור, כן. עד היום ז ף ניסן:סמר יו

 
 זה מתוקצב.  :דורית כהןגב' 

 
 ₪.  300,000עד היום זה הגיע, זה  מר יוסף ניסן:

 
₪ שעוד לא התקבלו,  157,000תקבולים ממשלתיים אחרים,  :דורית כהןגב' 

בעצם הכנסות ממשרד החינוך ₪, ו 208,000ותקבולים אחרים 
 ים את זה בתקבולים אחרים ולאשעבור שנים קודמות. אנחנו עו

טינג יפבשוטף של תקבולים ממשרד החינוך. בדרך כלל יש ש
בהכנסות של משרד החינוך שמתקבלות שנה אחרי עבור שנה 

 336,000קודמת. וסך הכל ההכנסות לעומת התקציב, גירעון של 
וכמת את סך הוצאות השכר, יש לנו ₪, והוצאות, אם אני ס

רווחה, תקציב, שזה שכר כללי חינוך וה₪ מ 300,000סטייה של 
ובעצם קיצוצים שהיו אמורים להיות ולא בוצעו בשכר. פעולות 

₪ ממערכת השכר, רכישת מים  228,000כלליות, יש קיצוץ של 
₪. פעולות חינוך,  171,000בהתאם להכנסות, יש ירידה של 

. הצפי 06עד  01א ליניארי, לכן יש גידול בין כאמור זה ל
מלוות, העודף כאמור בא מתאזן. יש ירידה בפירעון השבחציון 

₪. אז בנקודות זה בעצם גביית ארנונה, אי קיצוץ  500,000
₪  120,000בשכר. יוסי הזכיר קודם תביעה שהתבררה... סך של 

 מעבר להפרשה שנרשמה בשנים קודמות. זה הכל. 
 

ברת התקציב שהיא ואז ככה, באמת גם אני זוכרת את זה עוד מח עייאש: .ית דגב' רונ
הארנונה החדשה. היו לך כמה מסרים בתקציב.  פה, שזה היה

היה הארנונה החדשה, שכמו שאנחנו רואים, עומדת עדיין עד 
ספטמבר, עדיין לא נגבתה. והנושא השני, זה כמובן קיצוץ 

, 2019חלק מתקציב  ₪, זה היה 420,000הוצאות שכר של 
 עשה. נשאנחנו רואים גם עד ספטמבר שזה לא 
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 ו קיצצנו... עכשי : מר שלומי שטרית
 

בדיוק. יפה. באתי להגיד אולי אתה מתכוון, זו בדיוק הציניות  עייאש: .גב' רונית ד
חודשים לא להעסיק אף עובד  3-הבאה שלי, אולי אתה מתכוון ב

יניות שלי, תנו לי קצת. אז ואז לחסוך את כל הפער, אבל זו הצ
י עידן הנגב שלא התקבלה, כי אנמשני מסרים. בנוסף, ארנונה 

 לא יודעת מה קרה. 
 

 מקבלים אותה בסוף שנה.  מר יוסף ניסן:
 

לא, כבר העלית את זה בישיבה קודמת. שיש שם קשיים כלכליים  :גב' עדי זנד
 . 17%-גדולים, וגם לא בטוח שנקבל את ה

 
 בדיוק.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 . 50%, אנחנו אמורים לקבל רק %71-לא רק זה. לא רק מה מר יוסף ניסן:

 
 הקשיים שלהם, זאת אומרת, זה מה ש...  לבגל :גב' עדי זנד

 
  -בניית עידן הנגב, זה לא מר יוסף ניסן:

 
 אני רק מחזקת.  אז כן, כן, עייאש: .גב' רונית ד

 )מדברים ביחד( 
 

ות שכר, אסליחה, אני באמצע משפט. אז לא היה לנו קיצוץ בהוצ אש:עיי .גב' רונית ד
הגבייה של הארנונה, ולא תהיה לנו  ולא הייתה לנו הגדלת

 ארנונה מעידן הנגב. 
 

 למה לא תהיה?  מר יוסף ניסן:
 

 למה לא תהיה ארנונה מעידן הנגב?  : מר שלומי שטרית
 

לנו בישיבות הקודמות שהבאת  כי הסכום שתקצבת, אתה אמרת עייאש: .גב' רונית ד
תו, שיהיה, יהיה כמו שתקצבנו או םאת הזה, שאין סיכוי שהסכו

 -כי אין להם כסף,  ועכשיו זה יהיה עוד, זאת אומרת, לא נצליח
 

 . 50% :דוברת
 

לא נצליח להגיע לסכום הארנונה של עידן הנגב, כמו שהיה  עייאש: .גב' רונית ד
 האייטמים.  . אני רק אוספת את2019בתקציב 

 
 לא, יש תיקון, יש תיקון.  מר יוסף ניסן:

 
א משהו פוזיטיבי, למה אני, איך אומרים? נגמר לי אז תבי עייאש: .גב' רונית ד

 האוויר,יוסי. 
 

 זה כן צפוי להיות כמו בשנה שעברה לפחות.  מר יוסף ניסן:
 

 מה?  עייאש: .גב' רונית ד
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 הנגב.  הארנונה שהתקבלה מעידן מר יוסף ניסן:

 
 אוקיי.  עייאש: .גב' רונית ד

 
מיליון ₪  10ופו של דבר של מכיוון שאושרה להם הלוואה בס מר יוסף ניסן:

 בבנק לאומי. 
 

 והם יחלקו ארנונה.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 הם יחלקו, הלוואי. :ברוריה אליעז גב'
 

 ? 17%-את כל ה :גב' עדי זנד
 

 . 17%-מה 50%לא,  מר יוסף ניסן:
 

 כמה כסף זה יהיה?  : מר שלומי שטרית
 

 ממה שזה...  50%-זה עדיין נמוך יותר ב ש:אעיי .גב' רונית ד
 

 קיבלנו בשנה שעברה.  50%לא, לא, לא, לא. גם  מר יוסף ניסן:
 

 . 17%-מה :גב' עדי זנד
 

 העלית את הסכום בהשוואה לשנה קודמת. 2019לא, לא, בתקציב  עייאש: .גב' רונית ד
 

ם עדי תתרום גכי יש יותר שטחים ויש יותר שכירויות שם, כן.  ף ניסן:מר יוס
 לנו שם. 

 
אז המסר שלנו, בוא תספר לנו איך אתה רואה, אתה כבר  עייאש: .ונית דגב' ר

 בספטמבר, בוא תספר לנו מה אתה מעריך תגמור את השנה. 
 

ליהם כי כמו שדיברנו קודם. אני חושב שארנונות שהתחייבנו א מר יוסף ניסן:
  -הם התקבלו

 
קציב מאוזן? אנחנו חתונה. אתה חושב שיהיה לנו תתלא, בשורה  עייאש: .גב' רונית ד

  -נעמוד ב
 

 ₪ האלה ייסגרו?  500,000-... ה :גב' עדי זנד
 

  -בוודאי שזאת המטרה, כן. לסיים את ה מר יוסף ניסן:
 

 מה זה המטרה?  :מר כפיר מימון
 

 דה, כפיר. תו עייאש: .גב' רונית ד
 

קש גזברית... צריך לשבת איתה, לבהיש... אז אתה לוקח... עם  :מר כפיר מימון
ממנה לקחת את הבפועל, אני מניח שכל חודש היא עושה, היא 
לא מחכה בטח. היא מחכה כל חודש היא עושה, היא לא מחכה 
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או שהיא עושה  ןבטח. היא מחכה כל חודש לדו"ח רואה חשבו
 חודשי?

 
 ...זו אל בעיה.  :ת כהןדוריגב' 

 
  -08ות חודשי עד שאוקיי, אז לע :מר כפיר מימון

 
 לראות מה המצב עד אוגוסט.  :כהןדורית גב' 

 
לראות מה המצב. היא מכניסה צפי, אבל לא צפי בתקציב  :מר כפיר מימון

שאושר לפני שנה, אלא צפי כבר של דברים שכבר יודעים. סתם 
לא יירד, אז אתה מעדכן אותו דוגמא, אם יודעים ששכר כבר 

אתה רואה איך השנה הולכת  זואבתקציב כשכר שלא יורד. 
 גמר. להי

 
 אין לך עובדים...  עייאש: .גב' רונית ד

 
 זה חיסכון אגב.  מר יוסף ניסן:

 
כן, למה זה חשוב? כי אם אתה תראה סתם דוגמא שאנחנו  :מר כפיר מימון

 ? 2%לא איתנה, מעל הולכים לסיים בגירעון, כמה זה מועצה 
 

 . 1% מר יוסף ניסן:
 

₪. כמו  400,000מיליון זה  40-מ 1%אז כרגע כמו שזה נראה,  :ןומר כפיר מימ
. לא נראה לי שלא 1%-שזה נראה, אנחנו הולכים לחרוג מה

 3-כדאי, לא לך לא לנו. אז כדאי כבר להתחיל לעשות מהלכים ב
 חודשים שנותרו, כדי לא להגיע למצב הזה. 

 
 ך התקציב? ובת 10%זה כולל גם את הסעיף הזה של  גב' עדנה זטלאוי:

 
 זה מהלכים, איזה מהלכים? אי מר יוסף ניסן:

 
 אתה שואל אותי? יש גזברית, תשב, עושים פעולות מה שאפשר.  :מר כפיר מימון

 
אני לפחות, התמונה שמצטיירת, זה לא נראה לי מצב כזה   ד"ר עפר לוי:

 נורא. 
 

 כל שנה...  :ית כהןדורגב' 
 

 ה את החציונים. את השאלות. אני היחידה שמכיר יאני לא שאלת עייאש: .גב' רונית ד
 

 אז אם אתם מכירים, למה אתם שואלים? : מר שלומי שטרית
 )מדברים ביחד( 

 
אם אני יכול להשלים את המשפט, אז מרגיע אותי לשמוע   ד"ר עפר לוי:

קחו כרגע בחשבון. זה רק שיש גם סכומים משמעותיים שלא נל
ם. אז כמובן שצריכים להיות געניין של זמן מתי הם ישוקללו 

ירים וצריכים לראות הלאה איך אנחנו מסיימים את השנה. זה
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אבל זה לא נראה שהמצב כזה נורא. תמיד דברים, לא תמיד 
דברים הולכים לפי התכנית. גם ארנונה, אם עדיין לא השגנו 

ם שלטווח הארוך, מאמין ומקווה שנמצא אותה, אז אני מאמין ג
ונה, שאמנם יתן ביטוי גם לעתיד. שורה תחתיפתרון יותר טוב ש

חצי מיליון גירעון, אבל יש הרבה דברים שהם עונתיים, יש 
דברים שקשורים לתזרימי מזומנים. לא נראה שהתמונה כל כך 

 נוראית. סך הכל נראה ניהול אחראי ונכון. 
 

 לכן התחזית היא הקריטית פה.  :עייאש .גב' רונית ד
 

 החלט. בנכון,   ד"ר עפר לוי:
 

לקבל החלטה שחורגים וזה. אבל צריך להבין את אפשר  :מר כפיר מימון
 המשמעות של זה. זה גם בסדר. 

 
 נכון מאוד. צריך לקבל את הנתונים על בסיס המידע שיש.  עייאש: .גב' רונית ד

 
שתמיד יש גם בלת"מים, ואי אפשר וצריך לקחת בחשבון   :גב' עדי זנד

או  ₪ מעל 50,000מצב שאנחנו בסוף ללהיות על השקל ולהגיע 
 מתחת לאחוז. 

 
אני רוצה גם להגיד לכם, שזה ממש לא נורא שלא נהיה מועצה  : מר שלומי שטרית

 איתנה. אני אשמח מאוד לא להיות מועצה איתנה. 
 

 זה. אני לא מבינה את המשפט ה עייאש: .גב' רונית ד
 

ון. מועצה איתנה נראה יאקונומי יש היג-אולי דירוג סוציו  ד"ר עפר לוי:
 מרוויחים. לי שרק 

 
בשניהם. תראה  דאקונומי אתה רק מפסי-גם באיתנה וגם בסוציו : מר שלומי שטרית

 מיליון ₪...  150רוביק, 
 

 אבל הוא ראש עיר מצוין.  גב' ברוריה אליעז:
 

וצה כסף מהמדינה, אז הוא נכנס למינוסים. הוא אבל הוא ר : מר שלומי שטרית
 יש לך, אתה לא תקבל'. 'אומר לך 

 
 מיליון, לא יכול להיות...  150מי שאין לו מינוס  רוריה אליעז:גב' ב

 
לי יש רק עוד הערה אחת, קרין, לעניין קבלן הגינון שאמרתם  עייאש: .גב' רונית ד

 שהוא הפתיע אותנו.
 

 שפט? בית המ :דורית כהןגב' 
 

 . ₪ 450,000בדו"חות הכספיים של  בית המשפט. אז היו הפרשות עייאש: .גב' רונית ד
 

 היה עד חצי מיליון.  :דורית כהןגב' 
 

רגע, רגע, זה איך אומרים, אם הוחלט לשלם להם יותר, זה משהו  עייאש: .גב' רונית ד
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 אחר. 
 

 בית המשפט הכריע.  :דורית כהןגב' 
 

 לא, לא. זה לא שבית משפט הכריע. היינו בדיון משפטי.  לא, עו"ד קרין כהן:
 

 זו פשרה.  :דובר
 

תודה, זה בדיוק המשפט הבא שרציתי להגיד. זו פשרה שלכם  עייאש: .דגב' רונית 
  -לצורך

 
מדובר בהסכם פשרה שנחתם בין הצדדים, אבל אני חייבת לציין,  עו"ד קרין כהן:

להיעתר לפשרה שהיתה פה המלצה מאוד חמה של השופטת 
 ₪.  400,000-450,000הזאת, בטח ובטח לגבי הרכיב של בערך 

 
 ₪.  ₪500,000... כי הייתה הפרשה של  450,000לא,  עייאש: .גב' רונית ד

 
 לגבי קיזוזים שבוצעו מחשבונות עבר.   עו"ד קרין כהן:

 
 מול מי היה?  גב' ברוריה אליעז:

 
 נגב. בנופים  מר יוסף ניסן:

 
 רתי. ממה שאמרת, קרין, רק חיזק את המשפט שאני א עייאש: .ת דגב' רוני

 
 שמה?  עו"ד קרין כהן:

 
שכולם, איך אומרים, גם בדור הקודם, חשבו שחצי מיליון ₪ זה  עייאש: .גב' רונית ד

סכום הולם או נדרש לשלם. פה ניתן מעבר למה שבית המשפט 
 חשב שנכון לשלם. זאת ההערה שלי. 

 
, הפה פשר לא, זה לא מדויק מה שאת אומרת אבל שוב, הייתה עו"ד קרין כהן:

כפי שגם המלצתי לראש הייתה המלצה של בית המשפט. 
  -המועצה ולגזברית, בזמן הדיון המשפטי

 
 קרין, על מה? סליחה רגע.   :קובי נודלמן עו"ד

 
שנייה, לא נותנים לי אבל להסביר. אז או שאתם רוצים לשוחח  עו"ד קרין כהן:

 יכם או שאני אסביר. בינ
 

 אפשר רגע שנייה.  על הסכום רק, :קובי נודלמן עו"ד
 

לעניין הסכום. שוב, היה דיון בבית המשפט, בזמן הדיון שופטת  כהן:עו"ד קרין 
הביעה את דעתה הנחרצת לגבי סיכויי התביעה, ושוב, לגבי סכום 

₪. היא אמרה שהסיכויים של המועצה,  400,000-450,000של כ
יי ההגנה הם קלושים. וכמובן באמצע הדיון, יצאתי סיכו

בהרתי להם את ה י עם ראש המועצה ועם הגזברית.תושוחח
עמדתי המשפטית, וכמובן את ההמלצה של השופטת לגבי סיכויי 
התביעה.  ובנסיבות העניין, אכן המלצנו להסכים לפשרה 
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הכספית הזו בסכום הזה, אחרת המועצה הייתה עלולה להיות 
 בסכום גבוה יותר.  חשופה

 
 ₪ ומשהו.  800,000היה    :דוברת

 
היות גם סכום אפילו גבוה יותר. כי לגבי אותו זה היה יכול ל עו"ד קרין כהן:

 ₪...  400,000-450,000רכיב של 
 

 ₪ בוודאות.  ₪450,000,  450,000-400,000לא  מר יוסף ניסן:
 

₪, ככל  620,000וך אותם ₪ מת 450,000-400,000רגע. לגבי  עו"ד קרין כהן:
, בהחלט היו יכולים לחייב ןוהיינו מגיעים למצב של פסק די

 נו בתוספת ריבית והצמדה משנים קודמות. אות
 

 רטרואקטיבית.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 וזה היה מביא אותך לסכום הזה?  :קובי נודלמן עו"ד
 

ל היה להביא גם ליותר... ואז זה היה מביא גם ליותר מ... עלו עייאש: .גב' רונית ד
 בנסיבות העניין... 

 
 .כן, היא אמרה את זה יה אליעז:רגב' ברו

 
 אוקיי.  עייאש: .גב' רונית ד

 
אגב, התקיימו איתם מספר ישיבות לפני זה, הם לא היו מוכנים  מר יוסף ניסן:

להתפשר על כלום, כי הם הבינו שיש להם סיכוי טוב בבית משפט 
אני מבחינתי רציתי לדחות את התשלום וזה מה שקרה בסוף. 

 מה שקרה.  שנתיים. אבל זה כרגע המצב. זה הזה לעוד שנה ועוד
 

 אז אפשר לבקש הערכה לתחזית סוף שנה?  עייאש: .גב' רונית ד
 

 כן, כבר הוצאתי מייל.  :דורית כהןגב' 
 

 כן. כולם מאשרים את הדו"ח?  מר יוסף ניסן:
 

 מאשרים, דנים בו. לא, זה לא  גב' עדנה זטלאוי:
 

 או שזה לידיעה?  חצריך לאשר את הדו" עו"ד קרין כהן:
 

 הוא גם לדיון, לא לאישור.  טלאוי:גב' עדנה ז
 

 . 2018דיון בדו"חות כספיים של מתנ"ס להבים לשנת  - 9לסעיף 
 

דיון בדו"חות כספיים של מתנ"ס להבים  – 9אני עובר לסעיף  מר יוסף ניסן:
 . כן. 2018

 
ה זה גורמי מימון מבבקשה.  5אם אפשר להסביר לנו את עמ'  עייאש: .רונית דגב' 
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 מפעילות. שעלו או ירדו, כל אחד מכיוונו.  והכנסות נטו
 

טוב, מה השאלה,מה זה גורמי מימון? גורמי מימון יש לך ביאור  :דורית כהןגב' 
, יש 13, ביאור 17בעמודים. יש פירוטים. בעמ'  13וביאור  10

של בעצם גורמי המימון. מועצה מקומית להבים, הקצבות פירוט 
מיליון ₪ שנה קודמת. יש לך  1.423מיליון ₪ השנה,  1.9עדות ומי

שנה קודמת. אני אומרת את  ₪0 השנה,  118,000מדור ספריות 
 הטוטאל. וזה מחולק לך פר פרויקטים, כל פרויקט ההכנסה. 

 
כמו שאת רואה, הסתכלנו על זה. את יכולה  אני רואה. תסבירו לי. עייאש: .גב' רונית ד

 זה פרויקטים? מה זה המונח?  הלהסביר לנו מ
 

 פרויקטים זה תרבות, חלוקה, זה חלוקה לפי נושאים. :דורית כהןגב' 
 

. יש 16לא, לא, לא. שימי לב, שימי לב. תסתכלו בבקשה בעמ'  עייאש: .גב' רונית ד
 ם ופעילות. הכנסות עצמיות מחוגים, יש הוצאות לחוגי

 
 איזה עמ' את מפנה?  :דורית כהןגב' 

 
 . בסדר? 16 עייאש: .רונית ד גב'

 
זה ביאורים ספציפיים. יש לך ביאור שהוא בעצם, בעמ'  16לא,  :דורית כהןגב' 

שהפניתי אותך, זה בעצם פילוח. זה ביאור נוסף שהחברה  17
למתנ"סים מבקשת, פילוח לפי פרויקט. מחלקים את ההכנסה 

הם מתרבות, חוגי מוסיקה, פרויקטים, חוגים וכו', שלכל אחד ל
מי מימון שזה משרדי ממשלה יש הכנסה ממשתתפים או מגור

שונים. חלקם דרך המועצה המקומית, חלק מזה זה הקצבות של 
 המועצה עצמה. 

 
  -עלה מימון ה 2018-יפה. זאת אומרת, אם אנחנו רואים כאן, ב עייאש: .גב' רונית ד

 
 'כאן' זה איפה?  :ורית כהןדגב' 

 
נה. קשה לנו פה לראות שהפנית אותנו, הראשו 17ה עמ' זכאן  עייאש: .גב' רונית ד

 לפי האייטמים האלה.  17בגין, כי אין את הפירוט של 
 

 כי אי אפשר, את רוצה לשים לך מפה? זה טוטאל מול טוטאל.  :דורית כהןגב' 
 

 וני מבינה. את צודקת. מי כמ עייאש: .גב' רונית ד
 

 חברה למתנ"סים.הסליחה, זה גם דרישות של  :דורית כהןגב' 
 

 1.902-מיליון ₪, עלה ל 1.423-אבל מכיוון שקשה לראות, ה עייאש: .גב' רונית ד
 מיליון ₪. זה את מסבה את תשומת לבנו בעניין המועצה. 

 
 אוקיי, נכון. אבל זה לא כספים רק שהמועצה מימנה את :דורית כהןגב' 

ה להמתנ"ס, אלא היא היוותה צינור. זאת אומרת, משרדי ממש
את זה למתנ"ס. זה לא המועצה  העבירו דרך המועצה, והעבירו

 מימנה הכל. 
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יש  16, שבעמ' 16אז חשוב לי, יפה, אז בואי נחזור שנייה רגע לעמ'  עייאש: .גב' רונית ד

לות להכנסות עצמיות מחוגים, הוצאות לחוגים ופעי 11לך ביאור 
 ואז את רואה את המקביל, הכנסות והוצאות. 

 
 נכון.  :ית כהןרדוגב' 

 
 מצוין. אז בואי נתמקד פה.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 ? בבקשה. 11בביאור  :דורית כהןגב' 

 
בעמ' הזה כולו, כי יש לך את כל הרצף. זאת אומרת, יש  12, 11כן,  עייאש: .גב' רונית ד

 215,000לך תרבות, ההכנסות שלו זה לך תרבות, עמוד לפניו. יש 
  .₪ 

 
 כן.  :ןדורית כהגב' 

 
 ₪.  612,000וההוצאות שלו זה  עייאש: .גב' רונית ד

 
 נכון. אבל חלק יש לך ממומן שהוא לא נמצא פה.  :דורית כהןגב' 

 
ברור, יופי. עכשיו תסבירי לי, תסבירו בבקשה מה זה פרויקטים.  עייאש: .גב' רונית ד

 יקטים? מה זה פרו
 

 פה?  םאה, את רוצה לדעת איזה נכנסי :דורית כהןגב' 
 

כל הכסף. זו מילה מכובדת  –ן, בטח. כי תקשיבו, זה קודם כל כ עייאש: .גב' רונית ד
 ליד תרבות, חוגים, הפעלות ספריה, צהרונים וזה. יש פרויקטים. 

 
 רונית, אבל כל שנה יש את הדבר הזה.  מר יוסף ניסן:

 
 לא, לא משנה, אני אתן לה תשובה פשוט.  :כהןדורית גב' 

 
 מה זה רלוונטי?  עייאש: .ד תגב' רוני

 
 אני אף פעם לא שמעתי אותך.  מר יוסף ניסן:

 
 אני התעוררתי.  עייאש: .גב' רונית ד

 
לא, זכותה לשאול. בדרך כלל אלי היה אומר 'הנה הדו"ח של  :דורית כהןגב' 

 . המתנ"ס'... בחיים לא שאלו שאלות
 

 מה, מה?  גב' ברוריה אליעז:
 

י לישיבה. בשנייה אני רלוונטי. אני פשוט לא הוזמנת אזה ל :דורית כהןגב' 
 יכולה להגיד לך. 

 
 . 2017רגע, רגע, שנייה. מדובר פה בכלל על  : מר שלומי שטרית
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 . 2018 :גב' עדי זנד
 

 גם אנחנו לא היינו.  2018 :קובי נודלמן עו"ד
 

 שנים המילה הייתה מובנת, יש פרשנות חדשה.  5 יעז:גב' ברוריה אל
 

שלטוני? אני לא הייתי אחראי על שום פעילות.  מה קשור פה רצף :קובי נודלמן ד"עו
 עכשיו?  2018על מה אנחנו דנים, על 

 
 ברור.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 , זה הזמן. 2018על הדו"ח השנתי של  :גב' עדי זנד

 
 היינו. לא  :קובי נודלמן עו"ד

 
 שנה בדיעבד.  לאין לך. במתנ"ס אתה מקב עייאש: .גב' רונית ד

 
 הדו"ח אושר בהנהלת המתנ"ס.  :דורית כהןגב' 

 
 כן, ברור.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 ורק עכשיו הוא מאושר פה? בא לפה?  :קובי נודלמן עו"ד

 
 ... שזו חברת בת, זה צריך לבוא לאישור.  :דורית כהןגב' 

 
קטים מקבל יאדוני המבקר, מתוך הביקורת שלך, נושא הפרו ריה אליעז:גב' ברו

 הסבר? 
 

 ... ביקורת...  יא:מר שמואל לב
 

אז מה עוד, רונית? את רוצה פירוט של פרויקטים? מה עוד? אני  :דורית כהןגב' 
 אתן לך. פשוט לא הוזמנתי לישיבה. 

 
 ום, זו כאילו מילה כזאת. אין לי בעיה. פשוט מתוך כל הסכ עייאש: .גב' רונית ד

 
 אוקיי.  :דורית כהןגב' 

 
סתתרת בה, יכול להיות משהו שלא ברור. כי כל את מבינה? מ עייאש: .' רונית דבג

הכסף אושר, במילה אחת. כשאתם מפרטים פה ברמה של 
תרבות, חוג מוסיקה, חוג זה, חוג זה, ופתאום יש פרויקטים 

 שלוקח את כל הכסף. 
 

 כמה... פרויקטים?  יעז:גב' ברוריה אל
 

 הרבה כסף.  :גב' עדי זנד
 
 הרבה מאוד.  עייאש: .' רונית דבג
 

 כמה?  גב' ברוריה אליעז:
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 מיליון ₪ ומשהו.  1 :גב' עדי זנד

 
 לא, אז צריך לקבל. מה זה פרויקטים, יוסי?  גב' ברוריה אליעז:

 
 יהיה סעיף כזה.  אנחנו מצפים שלא 2019-מתוך זה בואו נגיד ש :גב' עדי זנד

 
י. זאת אומרת מצפים שלא? זה דו"ח כספ היא שאלה פירוט. מה :דורית כהןגב' 

 את לא יכולה לתת פה פירוט פר חוג. 
 

 יש פורמט, יש פורמט.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 היא ביקשה פירוט, היא תקבל פירוט.  :דורית כהןגב' 
 

 מסתכם. תודה רבה.  נכון, תודה רבה. בזה זה עייאש: .גב' רונית ד
 

 . שנים לאחור לראות את הפירוט 5גם  האני דווקא רוצ גב' ברוריה אליעז:
 

 לא, רונית תסביר לך.  מר יוסף ניסן:
 

 נכון. מה שאת רוצה אני אסביר.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 לא, בפרויקטים.  גב' ברוריה אליעז:
 

 אין בעיה. הכל תקבלי.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 זה ממש בלחיצת כפתור, אין שום בעיה.  :דורית כהן גב'
 

 צבעה. רק דנים, זה לא לה :קובי נודלמן ד"עו
 

 צעות לסדרוהשאילתא  –תוספת לסדר היום 
 יש עוד נושאים? שלא נסגור את הישיבה ואחרי זה...  מר יוסף ניסן:

 
 יש עוד נושא.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 ציג את הנושא? אני יכול רק לה :מר כפיר מימון

 
 בטח.  עייאש: .נית דגב' רו

 
: "עדנה שלום, אני רוצה יש פה שאילתא, אני אקרא אותה יסן:מר יוסף נ

להעלות את נושא אי אמון עובדי המועצה בראש המועצה, הבא 
 לידי ביטוי בעזיבתם של עובדי מפתח לא מעטים". 

 
 תם של עובדים'? אתה זוכר שפעם כתבתי מייל 'עזיב עייאש: .גב' רונית ד

 
 כן.  סף ניסן:מר יו
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 דים?'. ואמרת לי 'למה את כותבת עוב יאש:עי .גב' רונית ד
 

 נכון.  מר יוסף ניסן:
 

 ראיתי את הנולד.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 אה.  מר יוסף ניסן:
 

 אני ראיתי את זה בא.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 נביאה.  מר יוסף ניסן:
 

 ורות חיים שלי. אני נביאה, לרזומה, לק עייאש: .גב' רונית ד
 

 ש מה קרה. אתה יודע מאז שחרב בית המקד יעז:גב' ברוריה אל
 

כן, :גזברית, מהנדס מועצה, מהנדס ועדה, פסיכולוגית, מנהל  מר יוסף ניסן:
 מתנ"ס ועוזר אישי", עם סימן שאלה. 

 
 ר. מנכ"ל ספורט עכשיו מסתבר גם, מנהל יחידת נוע :מר כפיר מימון

 
 בדיוק.  ש:עייא .גב' רונית ד

 
 רוצה לתקן? אתה  מר יוסף ניסן:

 
 דל הוא שאני לא ציני, אני שואל ברצינות. אותי זה מטריד. ההב :מר כפיר מימון

 
אז אני רוצה לשאול אותך שאלה, על סמך מה אתה כותב את  מר יוסף ניסן:

 נושא אי אמון עובדי מועצה בראש המועצה? 
 

 רים. ככה אני רואה את הדב :ןמר כפיר מימו
 

 קובע פה.  ותב. אתה לא שואל. אתה כותב. אתהלא, אתה כ מר יוסף ניסן:
 

 ככה הוא רואה את הדברים, הוא ענה לך.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 ככה אני רואה את הדברים.  :מר כפיר מימון
 

 אוקיי. אז בוא תסביר לנו על סמך מה?  מר יוסף ניסן:
 

ינות, אותי לא ציני. אני שואל באמת ברצ –' אני אגיד לך. אני א :וןמר כפיר מימ
 זה מטריד. 

 
 אה, אוקיי.  ניסן:מר יוסף 

 
 באמת מטריד.  :מר כפיר מימון

 
 מטריד מאוד. יוסי, זה מטריד מאוד.  עייאש: .גב' רונית ד
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 מדיר שינה מעיניכם.  מר יוסף ניסן:
 

 ות. נו. יוסי, אני מדבר ברצינ :מר כפיר מימון
 

 וע. יוסי, אין לנו אנשי מקצ עייאש: .גב' רונית ד
 

דירקטוריון של החברה, בסדר? אתה המנכ"ל שלו  אנחנו נגיד :מר כפיר מימון
 לצורך העניין? 

 
 כן.  מר יוסף ניסן:

 
 יופי, אחלה. המצב הוא כרגע שאתה המנכ"ל.  :מר כפיר מימון

 
ו"ר אתה הדירקטוריון, הוא ייו"ר דירקטוריון. אם  : עו"ד קובי נודלמן

 הדירקטוריון. 
 

דירקטוריון. בסדר? הוא גם מפעיל כן, הוא גם מנכ"ל וגם יו"ר ה :וןמר כפיר מימ
 את הפעילות של המועצה. 

 
 לא מנכ"ל, הוא יו"ר. הוא  מר שמואל לביא:

 
 הוא גם היו"ר, כן.  :מר כפיר מימון

 
 המנכ"ל זו הגברת.  : מר שלומי שטרית

 
 ללה, בואו, נו. חבר'ה, יא עייאש: .ית דגב' רונ

 
ווים פה לדעתי תשתית שעובדים בכירים, שמהוהמצב הוא  :מר כפיר מימון

משמעותית לפעילות המועצה, עוזבים, כל אחד מסיבותיו שלו. 
 גם בכמות גדולה. 

 
זה אי אמון בראש המועצה,  –לא, סיבותיו שלו יש סיבה אחת  מר יוסף ניסן:

  זה אין סיבות.
 

 אני רואה את זה. ככה  :מר כפיר מימון
 

 אז בוא, תדייק.  :מר יוסף ניסן
 

אתה יודע, גם יש לי שיחות עם עובדים, אז אני קצת יודע, אני  :ןמר כפיר מימו
 עוזר לך כאילו. 

 
 אה, אוקיי.  מר יוסף ניסן:

 
ואותי זה מטריד. זאת אומרת, הדבר הזה שאנשים עוזבים אחד  :מר כפיר מימון

א יד לי איך אתה רואה את זה, אם לאחד אחרי השני בקצב. תג
זה טבעי'? אני חושב שזה לא מטריד אותך. אתה אומר 'וואלה, 

טבעי, אני מסתכל מועצות אחרות, אני לא רואה את זה קורה. 
מועצה. זאת אומרת, יש את הטבעי ויש  יגם כשיש חילופי ראש

ו מעבר. ככה סוג את המעבר לטבעי. לי זה מרגיש כבר קצת משה
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 רקות. של התפ
 

 בוא אני אענה? טוב, אז  מר יוסף ניסן:
 

 וזה צריך להטריד. לא יודע. אותי לפחות זה מטריד.  :מר כפיר מימון
 

 תן לנו רשימה מלאה, בבקשה, של הפורשים.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 השאלה איך אתה רואה את זה, יוסי, זה מה שחשוב.  :מר כפיר מימון
 

ב. הוא אמר שהוא יענה על כי הוא לא עדכן אותנו שהעוזר עזלא,  עייאש: .' רונית דגב
 ל זה ביקשתי. זה. בגל

 
 יש לו מחליף אגב? אבל זו שאלה אחרת.  :מר כפיר מימון

 
אני אענה בכללי על הדבר הזה. אגב, חלק מהעובדים פה התחילו  מר יוסף ניסן:

 את העזיבה עוד לפני הבחירות. 
 

 דסת. אחד, מהנ עייאש: .נית דגב' רו
 

 עוד אחד.  מר יוסף ניסן:
 

 לא.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 כן.  יוסף ניסן:מר 
 

 לא.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 בסדר. אז מנהל מתנ"ס למשל, עבר ניתוח, אישרו לו פנסיה.  מר יוסף ניסן:
 

 לא, הוא דיבר על זה כבר הרבה זמן.  גב' ברוריה אליעז:
 

דבר, שום  לא קשור לאמון או אי אמון או כלכן, הבן אדם, זה  ניסן:מר יוסף 
 טובים, שיתוף פעולה פורה.  דבר. היו בינינו יחסים

 
 מגיע לו פנסיה.  גב' ברוריה אליעז:

 
שום בעיה של אי אמון, אני לא רואה אי אמון אגב באף אחד פה  מר יוסף ניסן:

עם אנשים, אז  מהאנשים כלפיי. אבל אם אתה קובע ואתה מדבר
ל אנשים פה תה יודע דברים שאני לא יודע. אבכנראה שא

קומות אחרים, אם זה מהנדס המועצה התקדמו, רצו לעבור למ
שהתקדם, מהנדס הוועדה שהתקדם, גזברית שמתקדמת, 

 פסיכולוגית שהרבה זמן כבר דיברה על זה. 
 

 שטוב מאוד שהיא עזבה.  גב' ברוריה אליעז:
 

 היא גם הייתה זמנית. לא, אבל  :דוברת
 

נה מה היא היה לעבוד. אני ביקשתי, כמי שמבילא, אי אפשר  גב' ברוריה אליעז:
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 תרמה לחינוך. 
 

 ... ליוסי לענות...  עייאש: .גב' רונית ד
 

 מה, לי אסור לדבר?  גב' ברוריה אליעז:
 

 לא, אבל הוא באמצע הסבר.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 רשה לי להפריע לו. הוא מ גב' ברוריה אליעז:
 

 ית. אני לא רואה פה איש יוסף ניסן: מר
 

 ותך? לא מטריד א :מר כפיר מימון
 

אישית לא מטריד אותי. ההיפך, אני רואה בזה הזדמנות. אגב,  מר יוסף ניסן:
מהנדס מועצה שאיננו, גם כן חוסך לקופה של המועצה אי אילו 

 כספים. יש ממלא מקום, יש פתרון כרגע. 
 

 שת שתשלחו למייל כולם. ... אני מבק :דורית כהןגב' 
 

 יד אותך. אני חושב שזה צריך להטר :ר מימוןמר כפי
 

 בסדר, אוקיי.  מר יוסף ניסן:
 

 וזה שזה לא מטריד אותך, זה עוד יותר מטריד.  :מר כפיר מימון
 

אני לא אגיד שזה מטריד אותי, אני אגיד שאני מודע לדבר הזה.  מר יוסף ניסן:
כי גזברית עוד לא עזבה, מהנדס דבר שיש לו מענה כרגע, זה 

 מצא. נ
 

 היא עוזבת? מתי  עייאש: .גב' רונית ד
 

-היא אמורה לעזוב לקראת סוף החודש, אנחנו נכנסים לחגים. ב מר יוסף ניסן:
לחודש יש ועדת בחינה. אז אנחנו פה לא ניקלע לסיטואציה.  12

ודשים הם בלי גזבר, ח 4אגב, שדות נגב, איפה שהיא הולכת, 
 כיר המועצה הוא חתימה שנייה. ומז

 
 ולא התמוטטו.  גב' ברוריה אליעז:

 
הכל בסדר, לא קרה כלום, יש לנו פה אנשי מקצוע מצוינים,  מר יוסף ניסן:

שיודעים לתת מענה, גם במחלקת הנדסה. הבאנו כבר מחליפה 
לדיאגו, שכבר עושה איתו חפיפה. זאת מישהי שכבר ניהלה 

ת בן אדם, להראו-בור איתכם בן אדםעדות בעבר. אני יכול לעו
 דת אדמה או משהו. לכם שבאמת לא קרתה פה איזו רעי

 
 שאתה לא מודאג.  גב' ברוריה אליעז:

 
כן. למה אני לא כזה מודאג כמוך, כי יש לנו מענה הולם לכל  מר יוסף ניסן:

עם הדברים שקורים כאן. פסיכולוג יש לנו פסיכולוג שעובד 
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ממלא יש כבר ממלאת מקום, מהנדס יש,  חשבונית, מנהל מתנ"ס
אני מקווה שנבחר ויהיה במקום.  לחודש 12-מקום גזבר נמצא, ב

היא הבטיחה גם ללוות אותנו הלאה, לא להוריד שלטר ולעזוב. 
יש לנו פה את דורית, יש לנו פה את רינת, אנשי צוות שיכולים 

יי עניין. אין פה יותר מידלבנות תקציב גם בלי גזבר לצורך ה
 דברים. 

 
 זו התשובה.  גב' ברוריה אליעז:

 
כל השאר, כל אחד פה עובד קצת יותר קשה, גם מנהלי  זהו, מר יוסף ניסן:

ם מנהלי המחלקות, אתמול דיברתי איתם על זה. דיברתי ע
המחלקות על כך שכל אחד צריך לתת קצת מעבר, אם עוד אדם 

המועצה  ת את הדעת על הדבר הזה.עושה עוד משהו נוסף, ולת
 מתפקדת. 

 
 בסוף נשארת...  עייאש: .גב' רונית ד

 ביחד( )מדברים 
 

בוא נענה לנושאים של עדי. אגב, בואו נעשה סדר גם בנושא הזה.  מר יוסף ניסן:
שעות לפני הישיבה בצורה  48הצעות לסדר צריכות להגיע 

נוהל, עדנה? איך מסודרת. יש עוד איזשהו נוהל. אולי נוציא להם 
 , מה כותבים, מה צריך לכלול.כותבים

 
פירוט מה זה הצעה לסדר יום, איך מעלים נשלח, נשלח את ה ב' עדנה זטלאוי:ג

אותה, מהי הצעה, מה... אגב, אף אחד לא עד היום לא הגיש 
 .neverהצעה לסדר יום כמו שזה כתוב בדיני המועצות, 

 
ות בקשות מועצה הקודם, שהיו מגיעאגב, בעבר, עם ראש ה מר יוסף ניסן:

 דר היום ועוברות לישיבה אחר כך. כאלה, הן היו נדחות מס
 

אבל אמרת שאתה תנהל את המועצה אחרת. בבקשה. כל   :גב' עדי זנד
 פעם שאתה תגיד את זה, אני אגיד את זה לפרוטוקול. 

 
 הנה, אז זה מה שאני עושה.  מר יוסף ניסן:

 
 -מה הואא כל הזמן רוצה להגיד כהו עייאש: .גב' רונית ד

 
נושאים לסדר  להגיד לגבי הנושא הזה של להעלות אני רוצה :גב' עדי זנד

היום. כשנשלח לנו סדר יום ביום חמישי אחר הצהריים, יש 
אנשים שכבר לא כל כך נמצאים בתוך המייל ביום חמישי אחר 

  -הצהריים. זאת אומרת, אני באופן אישי
 

 וגם אני.  :דובר
 

פיע, אני אראה ה כנראה, אני אראה את זה שזה מואראה את ז :גב' עדי זנד
ראשון בבוקר, אני אתייחס לזה כנראה ביום את זה במייל ביום 

 ראשון אחר הצהריים. 
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 שעות.  48בסדר גמור, עדיין זה  גב' עדנה זטלאוי:
 

זאת אומרת, שמבחינתי לוחות הזמנים הם מאוד מצומצמים.  :גב' עדי זנד
 שעות לפני.  48ע למצב של ני לא מצליחה תמיד להגיא

 
שעות לפני. יש לך נושאים, תעלי  48-ע לאגב, את לא חייבת להגי וסף ניסן:מר י

 אותם מחר. תשלחי אותם מחר לישיבה הבאה. 
 

לא, אבל אז אני רואה את הפרוטוקול. במקרה הזה ראיתי  :גב' עדי זנד
 פרוטוקול והגבתי מאוד מאוחר. 

 
ה, יש לך יע בדרך כלל שבועיים אחרי הישיבפרוטוקול מג יוסף ניסן:מר 

 שבועיים לשלוח. 
 

וחוץ מזה, זה טוב, כי זה מדיר שינה מעינינו. אנחנו חושבים  :די זנדגב' ע
 בלילה, קמים בבוקר, שולחים לך מייל. סימן שאכפת לנו. 

 
נה לסדר יום לפנים משורת הדין אני כן רוצה לומר, שהזמ גב' עדנה זטלאוי:

ני. אנחנו עושים צה, היא יכולה להישלח יומיים לפלישיבת מוע
  -חמישי עד יום שלישי זה את זה באמת ביום

 
לגבי העוזר, ראש הלשכה. אתה מוכן לעדכן? אמרת לא עדכנת  עייאש: .גב' רונית ד

 שתדבר על זה. 
 

 . 1.10-ב בכן, אמור לעזו מר יוסף ניסן:
 

 מי זה?  :דובר
 

 נפתלי.  סף ניסן:מר יו
 

 חליף?יש מחליף? מתוכנן לה :פיר מימוןמר כ
 

 חודשיים שכר, נעמוד ביעדים. -חסוך איזה חודשלא, אולי נ מר יוסף ניסן:
 

לא, הוא חוסך הרבה חודשים של הרבה אנשים, כפיר. בסוף זה  עייאש: .גב' רונית ד
 עוד יתאזן מזה. 

 
 וך בפלאפל. נו יופי. לא צריך לחס גב' ברוריה אליעז:

 
 . 2019צה לשנת חסכתי משרה בלשכת ראש המוע יסן:מר יוסף נ

 
 עוד משהו?  : מר שלומי שטרית

 
 בואו נעלה את הנושאים של עדי.  מר יוסף ניסן:

 
 יוסי, חלק מהנושאים אפילו אני אמרתי לעדי שזה לא יקרה.  גב' עדנה זטלאוי:

 
יהיה בפעם הבאה.  לא, זה לא יקרה. אני מבקשת שזה  :גב' עדי זנד

  בסדר?
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 בסדר.  גב' עדנה זטלאוי:

 
שעות  24דעו מה אני רוצה, שזה לא יהיה אני רק אגיד אותם, שת :' עדי זנדגב

 לפני. 
 

 סליחה רגע, לפני שאתה סוגר. יש חוק להודעה מוקדמת לבן אדם?  עייאש: .גב' רונית ד
 

 כן, בטח.  :גב' עדי זנד
 

 ם ויש גם חוק. יש הסכ גב' עדנה זטלאוי:
 

 נו... יש הסכם וחוק, והכל אנח ף ניסן:מר יוס
 

 שנים ברשויות מקומיות, חודשיים.  5... מעל  גב' עדנה זטלאוי:
 

 שנים?  5עד  עייאש: .גב' רונית ד
 

 חודשים.  3כן. בחוזה בכירים  גב' עדנה זטלאוי:
 

חת הייעוץ אגב, כל הנושא הזה שהעלית וטוב שהעלית, הכל ת מר יוסף ניסן:
 נו ומזכירת המועצה. המשפטי שקיבל

 
 מה שעל פי חוק, טוב מאוד.  :נדגב' עדי ז

 
אנחנו שואלים שאלות גם בשביל ללמוד, יוסי, לא רק בשביל  עייאש: .' רונית דגב

 לשאול. בסדר? אנחנו חברי מועצה. 
 

שא אני רוצה לבקש שבישיבה הבאה שלנו, נייחד זמן רציני לנו :גב' עדי זנד
נתונים,  מבקשת אפילו להגיד שזה יכלול גםהחינוך בלהבים. אני 

וגם אתגרים שיש. כי אם אנחנו גם יעדים בכל חתכי המערכת, 
רוצים להסתכל הסתכלות ארוכת טווח ולהיות חלק ולקחת חלק 

 בתוך התהליכים, אז נשמח שהסקירה תהיה לא רק... 
 

ת רוצה את פילו בלי שאני יודעת שאורצית שיהיה דיון היום א גב' ברוריה אליעז:
 זה? 

 
 יתקיים לפעם הבאה. אני לא אמרתי. אני אמרתי שאני מבקשת ש :גב' עדי זנד

 
 אם זה היה אמור לעלות היום.  גב' ברוריה אליעז:

 
 נושאים שחשובים בעיניי, זה זה.  :גב' עדי זנד

 
היא תגיע לכאן, בוודאי חודש מראש צריך לפנות למנהלת, ש גב' ברוריה אליעז:

 יג נתונים. שהיא תצ
 

 עכשיו ביקשתי. אז  :גב' עדי זנד
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 דאי. אז חודש מראש זה בסדר.בוו גב' ברוריה אליעז:
 

 אבל הבעיה שלא תהיה ישיבה בחודש הבא. כי זה יוצא בדיוק חג.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 אז אחרי החגים תגיע מנהלת ותציג.  גב' ברוריה אליעז:
 

ב שלא יהיה מצב, הנה אני כבר מכין אתכם, מצאגב, יכול להיות  ניסן:מר יוסף 
שות ישיבה שלא מן המניין לאשר לנו מורשה חתימה, ונצטרך לע

 זכות חתימה לעובד אחר. 
 

 אפשר לעשות גם סבב טלפוני.  :קובי נודלמן עו"ד
 

 אם זה אפשרי, אז בשמחה.  מר יוסף ניסן:
 

 ה לא תופס. אני חושבת שז גב' עדנה זטלאוי:
 

 תופס, קרין?  יסן:מר יוסף נ
 

, סבב טלפוני כבר לא תופס לפחות מבחינת ייעוץ משפטי של פעם לאוי:גב' עדנה זט
 היום. 

 
 קובי אומר שכן, ראוי לבדוק.  מר יוסף ניסן:

 
 קרין? מה?  :קובי נודלמן עו"ד

 
 אני אצטרך לבדוק את זה, בסדר?  עו"ד קרין כהן:

 
 . בהחלט כן. טוב חברים, תודה רבה סדר, אם זה יהיה אפשרי,ב מר יוסף ניסן:

 
 הישיבה ננעלה.

 ____ (- ) _____ 
 ף ניסן יוס מר  

 ראש המועצה 

 ____ (- ) _____ 
 גב' עדנה זטלאוי 
 מזכירת המועצה 

 
 
 
 
 

 הערה: מסטנוגרמה זו הוסרו חלקים שאינם רלוונטיים לנושאים שהיו על סדר היום.


