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ערב טוב לכולם, האמת שכולם מכירים את כולם, אבל יש לנו פה  :יוסף ניסןמר 
חברים חדשים היום, אז אכיר לכם. חגית מימון מגירה גזברית  2

 . חדשה שלנו
 

 מזל טוב.   :גב' עדי זנד
 

 תודה רבה.  :מוןמ. מיחגית גב' 
 

החדש שלנו, תודה כן. ונמצא איתנו גם אלעד ארזי שהוא המהנדס  מר יוסף ניסן:
  -אז נאחל להם

 
 )מדברים ביחד( 

 
כן. נאחל להם בהצלחה. בואו שיכירו גם אתכם, אז בואו תציגו  מר יוסף ניסן:

 את עצמכם גם כן. 
 

מועצה עוד מעט שנה. נכון? עדי זנד מסיעת אופק ללהבים, חברת  :גב' עדי זנד
 ה. כמעט שנ

 
רונית דמי עייאש אופק ללהבים, חברת מועצה כשנהנים זה ככה.  עייאש: .גב' רונית ד

 זאת השנה השישית, אני ותיקת המסלול. 
 

 חינוך יסודי.  ויו"ר ועדת קובי נודלמן חבר מועצה סגן ראש מועצה :קובי נודלמן עו"ד
 

 ה. ת חבר מועצשלומי שטרי : מר שלומי שטרית
 

 גם סגן.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 הוא צנוע.  גם סגן, הוא צנוע, מר יוסף ניסן:
 

 גם צנוע. חבר מרכז ליכוד.  : מר שלומי שטרית
 

 מוביל את המהלך.   :גב' עדי זנד
 

 חבר מרכז ליכוד.  : מר שלומי שטרית
 

  -שלומי תקשיב  :גב' עדי זנד
 

 כל החיים. חבר מרכז ליכוד ל : מר שלומי שטרית
 

 שלומי לא משהו היום.   :גב' עדי זנד
 

 בסדר.  : מר שלומי שטרית
 
 בסדר, זו דרך חיים.  ב' עדנה זטלאוי:ג
 

 כשצריכים את הליכוד שישחררו להם זה בסדר.  : מר שלומי שטרית
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 , ועדת מלגות...חינוך על יסודי גב' ברוריה אליעז:

 
 סיעה? סיעת להבים שלנו. איך שם ה מר יוסף ניסן:

 
 שי להבים שלנו.    

 
 ריה. סגן של ברו ,עפר לוי חבר סיעת שי  ד"ר עפר לוי:

 
 עפר זה גדול.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 יהודית בלום.  : גב' יהודית בלום

 
 וכפיר חסר.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 הכפיר חסר לנו הוא בחו"ל, גם זאת הזדמנות לברך אותו, הוא זכ מר יוסף ניסן:

שזה באמת  40-44ייוואן, מקום ראשון בגילאים ות בטבתחר
 הישג. 

 
ו הייתי בקניות, פתאום אני שומעת מישהו מחזיק תקשיב :גב' עדי זנד

 פלאפון, היה שידור ואני שומעת מקום ראשון כפיר מימון. 
 

 מה הודיעו על זה ברגע שזה קרה?  גב' ברוריה אליעז:
 

 ם והסריט והוא העלה בפייסבוק. , עדי לוי היה שלא, זה היה לייב עייאש: .גב' רונית ד
 

 , באמת. באמת כל הכבוד  :גב' עדי זנד
 

נמצא כאן גם יוסי ניר שהוא הצלם היישובי שלנו המועצתי  מר יוסף ניסן:
 מוותיקי היישוב, איש יקר וגם אהוב. אנחנו מסודרים. 

 נכון. קרין יועצת משפטית מכירים, עדנה מכירים וגם אותי.    
 

 אישור פרוטוקולים: - 1לסעיף 
 .7/2019פרוטוקול ישיבה  1.1
 .  2019בה ו'/פרוטוקול ישי 1.2

 
טוב אנחנו נתחיל על סדר היום זו הישיבה השמינית במניין. על  מר יוסף ניסן:

 7/2019סדר היום זה אישור הפרוטוקולים, פרוטוקול ישיבה 
 . 2019ופרוטוקול ישיבה ו'/

 
 דו"חות הביקורת.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 מאושר פה אחד? פה אחד.  מר יוסף ניסן:

 
 

 אחד לאשר את הפרוטוקולים כלהלן:: הוחלט פה החלטה
 .7/2019פרוטוקול ישיבה  1.1
 .  2019פרוטוקול ישיבה ו'/ 1.2
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 דווח ראש מועצה. - 2לסעיף 

 
של  דווח ראש המועצה. טוב, הייתי צריך לתת לכם דווח על תב"ר מר יוסף ניסן:

  -שיפוץ
 

 מבנה פיס. בשיפוצים  379 גב' עדנה זטלאוי:
 

של מבנה פיס. אז בשיפוץ הזה מתוכנן הקידום של הלובי  379 מר יוסף ניסן:
קדימה, להביא את דלת הכניסה עוד קדימה, כי יש שם איזה 
שהיא סככה כזו, שזה ירוויח עוד מקום מהלובי. יש תכנית להרוס 

שנכנסים, אין בו שימוש, כצד ימין את כל הנושא של המזנון מ
הזה והנגישות, ולהרחיב חדרים לעשות שם משרד במקום בסגנון 

שהיא כוללת גם את השיפוץ של השירותים, שיפוץ שירותים 
במקום, והנגישות של המגרש בחוץ, שזה יהיה מתאים לנכים, כי 
יש שם עלייה וצריך לעשות שם איזה שהוא משטח, הבנתי משהו 

 זה. בסגנון ה
 

 מדובר ביציאה לכיוון ורד.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 .בדיוק כן בדיוק, מר יוסף ניסן:
 

 האמפי?   :גב' עדי זנד
 

  -כן האמפי. אז זה מר יוסף ניסן:
 

  -תחלק לי בבקשה עייאש: .גב' רונית ד
 

 זה קשור...   :גב' עדי זנד
 

בבקשה את זה, אישרנו לא, המחול זה תב"ר בפני עצמו. תחלק  עייאש: .גב' רונית ד
  -כרוני אינו מטעני₪ אם ז 350,000

 
 ₪ אני חושב.  00370,0 מר יוסף ניסן:

 
 אוקיי בסדר, תחלק את זה בין הנגישות ובין השיפור האמיתי.  עייאש: .גב' רונית ד

 
, וכל -₪ בתוך ה ₪100,000, עוד  120,000הנגישות משהו כמו  מר יוסף ניסן:

 כשיו השירותים עם הזה. השאר זה מה שדיברתי ע
 

 ₪.  370,000 גב' עדנה זטלאוי:
 

₪. אז זה הדיווח של השיפוץ. עוד כמה דיווחים,  0,00037כן  מר יוסף ניסן:
 ימים.  8בסוכות המועצה היא בסגירה משהו כמו 

 
 מיד אחרי שמחת תורה.  וכן, יפתח גב' עדנה זטלאוי:

 
 באסרו חג יהיה פתוח?   :גב' עדי זנד
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 יום שלישי.  עייאש: .ת דרוניגב' 

 
 כן.  גב' עדנה זטלאוי:

 
אנחנו סוגרים את היישוב כמו בכל שנה את הכניסות. בכיפור  מר יוסף ניסן:

  -שמחת תורה כמובן שתהיה, כולם כמובן מוזמנים
 

 איפה היא אמורה להיות? היא אמורה להיות בתפארת השנה לא?  גב' עדנה זטלאוי:
 

 כן. כן,  מר יוסף ניסן:
 

אז נשלח לכם גם כן זימונים. בנושא של הגינון חל באמת שיפור 
תחלנו ללחוץ גם על חברת הגינון, אנחנו לא שבעי לאחרונה, ה

רצון מהרמה שיש כרגע, של החברה שעוסקת בגינון אצלנו, מאוד 
קשה לתקשר איתם, מאוד לא יעילים בעיניי, ואנחנו שוקלים את 

 המשך צעדנו בנושא. 
 

אבל זה עניין של מים, מה הסיפור במים? תסביר. זה מים  עייאש: .נית דגב' רו
 ? שלנומושבים? 

 
 כן, הכול נכון.  מר יוסף ניסן:

 
 מה הסיפור של המים?  עייאש: .גב' רונית ד

 
 הוא דיבר על זה, אני חושבת שבישיבה הקודמת.  גב' עדנה זטלאוי:

 
רכות ישנים, המון, המון ראשי מעיות של הכול נכון, יש הרבה בע מר יוסף ניסן:

  -נזילות בדרך
  -ל מיני פתרונותומפעילים אותם ידנית ומוצאים כ

 
אבל עד עכשיו זה עבד, היישוב עבד טוב, ותוך חצי שנה נראה  עייאש: .גב' רונית ד

 פחות טוב. 
 

זה בגלל שלפני שנה וחצי התחלפה חברה, ומאז חלה התדרדרות  מר יוסף ניסן:
 ה עכשיו, זה המצב. ששיאה מגיע

 
 ₪ בזה.  500,000יוסי, אתה קיצצת  עייאש: .גב' רונית ד

 
 לא, אבל לא קשור למים. אני לא קיצצתי במים.  מר יוסף ניסן:

 
₪ בתקציב,  500,000לכן אני אומרת, איך זה יכול להיות קיצצת  עייאש: .גב' רונית ד

 אבל המים הם מים מושבים, מה הבעיה להשקות אותם. 
 

 30%-20%מה שנקרא קטונתי, אני מעסיק את עצמי לפחות  מר יוסף ניסן:
א גינון ביישוב, באמת. ואנחנו עוברים גינה גינה מהזמן בנוש

ואיברהים קיבל הנחיות, יש כל מיני בעיות בתקשורת בין 
איברהים לחברה, זה דברים שאנחנו מודעים להם, ואנחנו נעשה 

בראייה שלי אני חושב שצריך פעולות, אפשר לומר מרחיקות לכת. 
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את מכרזים, אחד זה רק נושא של חברה שתתחזק  3-לצאת ל
המים, תתעסק רק בהשקיה, חברה שנייה תתעסק רק בגינון, 
בצירים המרכזיים שלנו כולל מדשאות, והשלישית תתעסק רק 

 בגינון בתוך השכונות. 
 

  -יש מילה שנקראת יתרון לגודל עייאש: .גב' רונית ד
 

 זה נכון.  ניסן:וסף מר י
 

 . קוטןאתה עושה חיסרון ל עייאש: .גב' רונית ד
 

 אין מה לעשות.  ניסן: מר יוסף
 

 זה הפוך על הפוך.  עייאש: .גב' רונית ד
 

  -אתה רוצה איכות תשקיע בזה קצת יותר מר יוסף ניסן:
 

  -מצאת איזה כיס עמוק להוציא ממנו עייאש: .גב' רונית ד
 

  -הבאה, כן מהכסף שיתקבל יותר בשנה הבאה נהבש מר יוסף ניסן:
 

זה שהיא תחרות בין הקבלנים מי עובד יותר טוב אי כך מתקיימת גב' עדנה זטלאוי:
 בגינון. 

 
בכסף שיצטבר לנו בשנה הבאה יותר, נשתמש בו בתבונה לטובת  מר יוסף ניסן:

 העניין הזה. 
 

 -מריםטוב, אולי כדאי לעשות, איך או עייאש: .גב' רונית ד
 

  -כל מערכות ההשקיה  :גב' עדי זנד
 

 לבחון...  עייאש: .גב' רונית ד
 
  -החברות 2-אנחנו אישרנו בוועדת מכרזים, אישרנו ש  :ב' עדי זנדג
 

 הבקרים.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 בקרים כן.  מר יוסף ניסן:
 

אוקיי, זאת אומרת שהם גם אחראיים, יש להם אחריות  :גב' עדי זנד
 אני מניחה לא?  לתקינותם

 
  -כן, אבל התפעול, התפעול השוטף מר יוסף ניסן:

 
 אם היה מכרז מן הסתם.  עייאש: .דגב' רונית 

 
התפעול השוטף כולל ההשקיה כולל בדיקה כולל בקרה כולל  מר יוסף ניסן:

פתרון בעיות, יש המון בעיות בהשקיה. הצינור הזה כן עובד, 
פה התפוצץ, כל יום יש  ההוא סתום, יש פילטר אין פילטר,
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 פיצוצים של צנרת. 
 

ירות? זאת אומרת הם נותנים רק שירות והם לא נותנים לנו ש :גב' עדי זנד
  -החלפה כש

 
לא, זה רק על הבקרים. חנכנו כיכר חדשה, פותחה כיכר חדשה,  מר יוסף ניסן:

 אתם מכירים אותה? 
 

 לא.   :גב' עדי זנד
 

 הגפן רימון.  מר יוסף ניסן:
 

 היא נבנתה ממזמן רק שמו עליה דשא.  עייאש: .גב' רונית ד
 

שמו דשא וגינון מסביב, סך הכול בסדר. יש לנו עוד כיכר כן,  מר יוסף ניסן:
שאנחנו בדרך לפיתוח שלה לכיוון הדיור המוגן, זה על אותו ציר, 

 יש עוד כיכר כזו על רחוב חוגלה. 
 

 שדרות רימון כן.  גב' עדנה זטלאוי:
 

חוגלה רימון, זה גם כן בדרך. בנושא המשולש הצפוני, אנחנו  ניסן:וסף מר י
כדי להעלות רמה ושאנחנו נוכל להתמודד ובאמת בצבא חושבים ש

ישקלו את זה בצורה עניינית וחיובית, צריך חברה רצינית 
 שתלווה אותנו בסוג של המאבק הזה. 

 
 מאבק על מה?  עייאש: .גב' רונית ד

 
 דת המודיעין תעבור לשטח המשולש שלנו, במקום לקית. חישי מר יוסף ניסן:

 
 בעיית רכבת שם. יש  :קובי נודלמןעו"ד 

 
 10אני מכירה את הסיפור. אתה יודע שזה התעכבות של עוד איזה  עייאש: .גב' רונית ד

 שנים, אם אתה מזיז עכשיו את היעד. 
 

 ור לפה. שנה, רק שלא יעב 20הלוואי וזה יהיה עוד  : מר שלומי שטרית
 

א תקום קית ליאני לא חושב, אני לא חושב, כי דיברו על זה של מר יוסף ניסן:
 קית. ילפני שתהיה תחנת רכבת בל

 
 ק"מ.  7זה  עייאש: .גב' רונית ד

 
 שנים.  10שנים, זה  10ק"מ זה  7זה  מר יוסף ניסן:

 
 העלויות, העלויות של...  :קובי נודלמןעו"ד 

 
 מיליארד ₪ רכבת.  1.5עלויות זה  ות אגב,גם עלוי מר יוסף ניסן:

 
הפוך הוא אם יבואו אלינו עוד יותר טוב, אבל אני לא נגד, נ עייאש: .גב' רונית ד

  -השאלה אם זה לא משהו שזה יהיה, איך אומרים
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  -בהחלטה פוליטית בסופו של דבר מר יוסף ניסן:

 
 שנצא לפנסיה.  עייאש: .גב' רונית ד

 
פוליטית שצריך לקיים אותה. פה אגב התכנון לא הולך טה החל מר יוסף ניסן:

  לאיבוד, אפשר להעתיק...
 

  -זה לא אותו, אוי נו חבר'ה עייאש: .גב' רונית ד
 

 אני מסכים, אני מסכים.  מר יוסף ניסן:
 

  -זה לא אותו טופוגרפיה, זה לא אותו קרקע, זה לא אותו... עייאש: .גב' רונית ד
 

 אמות, עושים זה, הכול בזה. ם התעושי מר יוסף ניסן:
 

 צה"ל.  שנים, 10עושים התאמות  עייאש: .גב' רונית ד
 

 . פהפה, הלוואי וזה יהיה  שנה שזה יהיה 20אני מבחינתי גם עוד  מר יוסף ניסן:
 

 ברור, זה ישפר פלאים.  :קובי נודלמןעו"ד 
 

  -כן. בנושא הרכבת מר יוסף ניסן:
 

 ספר לנו. ייה, כן חנ עייאש: .גב' רונית ד
 

 יד עלומה.  : מר שלומי שטרית
 

הזיזה את הבטונדות כן, יאללה ספר לנו מה קורה עם יד עלומה  עייאש: .גב' רונית ד
 זה. 

 
לא התקדמנו, לא התקדמנו הרבה עם הרכבת, יש עליהם לחץ  מר יוסף ניסן:

מאוד גדול, נשלחו גם מכתבים למבקר המדינה בעניין הזה, והם 
מיליון ₪  20להשיב. איך יכול להיות שהשקיעו  צריכים גם

  -בחניונים
 

 סגרו אותם. ו גב' עדנה זטלאוי:
 

 וסגרו אותם.  מר יוסף ניסן:
 

 זה מכתב שאנחנו שלחנו או מי?  עייאש: .גב' רונית ד
 

שם.  ולמעשה גם  ענותלא, לא, התושבים, גם אנחנו אגב צריכים ל מר יוסף ניסן:
 בכיוון הזה. הרכבת בבעיה לא קטנה 

 
 ... חנייה.  קובי נודלמן:עו"ד 

 
 הגמדים עובדים פה מצוין. אני אומרת לכם   :גב' עדי זנד
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 נו יוסי מה קורה עם זה? איך אתה רואה את הסוף?  עייאש: .גב' רונית ד
 

  -פנינו אליהם גם שיגננו את החלק העליון מר יוסף ניסן:
 

 בסוללה?  גב' עדנה זטלאוי:
 

סוללת העפר הזאתי שהרימו שם שיגננו גם את זה. בקיצור לא  יסן:מר יוסף נ
 שכל הדברים לא יעמדו על מקומם. תהיה מסירה עד 

 
 איפה זה עומד?  עייאש: .גב' רונית ד

 
 בעצם למה שאנחנו לא נפנה כמועצה?  גב' ברוריה אליעז:

 
 לאן?  מר יוסף ניסן:

 
 יגים. רק נתנו לתושבים להיות נצ גב' ברוריה אליעז:

 
גענו לא, אנחנו במשא ומתן איתם, אני דיווחתי, אנחנו כרגע ה מר יוסף ניסן:

איתם להסכם שהם צריכים לתת לנו הצעה שכוללת גם ארנונה 
 וגם תחזוקה, ואנחנו נבחן אותה ונקבל החלטה. 

 
 מה לוחות הזמנים שביקשנו?   :גב' עדי זנד

 
 מחכים לתשובה שלהם?  גב' ברוריה אליעז:

 
שנה קדימה, וישלמו לנו  20אני הצעתי להם להוון את התחזוקה  וסף ניסן:י מר

 ם חד פעמי ובזה נגמר העניין. בתשלו
 

 ובאיזה שער ריבית על ההיוון נעשה? זו שאלת המפתח בהיוון.  עייאש: .גב' רונית ד
 

  -בסדר מר יוסף ניסן:
 

 זו שאלת המפתח.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 ₪ לשנה.  800,000-תמחרנו את זה בנו אנח מר יוסף ניסן:
 

 ר היוון שאלתי. זה סבבה, באיזה שע עייאש: .גב' רונית ד
 

 זה חלק מהמשא ומתן, חלק מהמשא ומתן.  מר יוסף ניסן:
 

  -₪ 800,000זה גרוש וחצי שנה אחרי,  10%-₪ ב 800,000לא,  גב' רונית ד. עייאש:
 

 מיליון ₪.  10לנו גם בואי נגיד שהלוואי וישלמו  מר יוסף ניסן:
 

ת ארנונה במחיר מלא שאלה לי, כל חודש אנחנו מוציאים לרכב מר שלומי שטרית: 
  -אבל... ושולחים להם? שלא ישלמו

 
  -כן, יש מה שיצא מר יוסף ניסן:

 



 

 12 

  -זה מאוד חשוב כי אנחנו נגיע לבית המשפט ואנחנו נגיע עם כל ה : מר שלומי שטרית
 

 כן, כן.  מר יוסף ניסן:
 

נית הוא יודע שלומי, אתה חייב להתייחס לזה, אם הוצאת חשבו עייאש: .גב' רונית ד
 אתה חייב להתייחס לזה בדו"חות הכספיים כחוב לקבל. 

 
 כן, כן, ברור.  מר יוסף ניסן:

 
 אתה לא יכול להתעלם מזה פה.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 אפשר לבטל אותו.  : מר שלומי שטרית

 
 נית עסקה אתה יכול לבטל. בוחש  :גב' עדי זנד

 
א חשבונית, אתה חייב להתייחס לא, זה לא זה. אם אתה מוצי עייאש: .גב' רונית ד

 אליו כאל חוב,... בדו"חות הכספיים במאזן החדש. 
 

 )מדברים יחד( 
 

 ? 60או  28אם התשובה לשלומי היא כן, באיזה מחיר אתה מחייב  גב' רונית ד. עייאש:
 

 . 60-חנו בלש מר יוסף ניסן:
 

 טוב מאוד.  מר שלומי שטרית: 
 

 טוב מאוד.   גב' עדי זנד:
 

 מצוין, שנדע את כל הפרטים.  נית ד. עייאש:גב' רו
 

אבל מאחר ויש הסכם בבית משפט אני לא רואה  60-שלחנו ב מר יוסף ניסן:
  -אותנו

 
 בסדר, לא משנה.   :גב' עדי זנד

 
מיליון ₪... זה  10ת משפט עם חוב של כן, אבל כשאתה בא לבי : מר שלומי שטרית

 משהו אחר. 
 

חגית, אתם מעוותים פה את הדו"ח הכספי משמעותית עם סליחה  עייאש: .גב' רונית ד
, כי לפי 28-, אז אולי הפרשה, צריך היה לשקול לעשות ב60-ה

 . 60-החוק שהוא אומר ולא ב
 

 כן, זה נכון, בזה אני מסכים.  מר יוסף ניסן:
 

תשקלו את הדו"חות. אבל יש לי שאלה משפטית, איך אנחנו  עייאש: .ד גב' רונית
 חוות דעת. עובדים פה? 

 
  -אני חושבת שגם בישיבת המועצה הקודמת עו"ד קרין כהן:
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  -כן, אבל זה עייאש: .גב' רונית ד
 

בנושא הזה ביקשתם את ההתייחסות שלי ואני אמרתי שאם  עו"ד קרין כהן:
 ני חושבת שזה לא חכם שאני אתייחס... הישיבות מוקלטות אז א

 
  -את צודקת, אבלצודקת למשא ומתן  עייאש: .גב' רונית ד

 
  -בנושא הזה, אחר כך אם תרצי וראש המועצה יאשר עו"ד קרין כהן:

 
אני צופה שאנחנו נקבל יותר מארנונה שטח תפוס, יכול להיות  מר יוסף ניסן:

ה שלי. הם לא יסכימו ₪, זאת הערכ 800,000-שלא נקבל את כל ה
ץ. שנה, כי אין לזה תקדים גם באר 20-₪ בשנה ל 800,000לשלם 

הם מבינים שהם לא החתימו אותנו, את ראש המועצה הקודם על 
חוזה, ולכן הם בבעיה, הם בסוג של בעיה כי למעשה הם לא סגרו 

מיליון ₪ על  20את הפרטים, זה נראה מגוחך שהם משקיעים 
אותו אחרי זה, אין בזה הרבה ראייה קדימה חניון שהם סוגרים 

נו אסור לוותר כמו וחוכמה, אבל זאת הסיטואציה שלנו, ול
מיליון ₪ בתשלום  2.5-שהבטחתי. אגב הם כבר הסכימו לעלות ל

  חד פעמי.
 

 מכמה?   ד"ר עפר לוי:
 

מיליון ₪, אבל עוד הפעם אם  2.5-מיליון ₪ ל 1.5-מיליון ₪, מ 2.5 מר יוסף ניסן:
י ראש מועצה שחושב לטווח קצר ולא חושב על התושבים, אולי אנ

זה. אבל מאחר וזאת לא הסיטואציה, ך לקחת את הייתי צרי
  -ואנחנו צריכים

 
שנים הבאות להתמודדות  5-יוסי, איזה טווח קצר? אתה מתכונן ל עייאש: .גב' רונית ד

 הבאה, איזה טווח קצר? 
 

 למה?  מר יוסף ניסן:
 

 שנים.  10עוד  : תמר שלומי שטרי
 

 )מדברים יחד( 
 

  -כן, כן, צריך לחשוב מר יוסף ניסן:
 

 נכון.  5ועוד  5  :עדי זנדגב' 
 

  -בכלל אני חושב שכל ראש מועצה אחראי מר יוסף ניסן:
 

  -אסור לוותר עייאש: .גב' רונית ד
 

 היה נוהג כמוני.  מר יוסף ניסן:
 

 ר. אתה צודק, אסור לוות עייאש: .גב' רונית ד
 

 זהו.  מר יוסף ניסן:
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ם אתה צודק, אז תקליט טוב אתה לא תוציא ממני הרבה פעמי עייאש: .גב' רונית ד

 טוב את המשפט הזה. 
 

 ויהי המחיר אשר יהא, יהא המחיר אשר יהא.  מר יוסף ניסן:
 

  -לא, זה לקחת את המשפט שלי עייאש: .גב' רונית ד
 

 לא.  מר יוסף ניסן:
 

 , אתה מגזים עכשיו. יוסי תעצור... one step to farאיך אומרים  :יאשעי .גב' רונית ד
 

  -אני מתכוון גם במחיר שאנשים לא מרוצים מהמצב הקיים ניסן: מר יוסף
 

 זה כן.   :גב' עדי זנד
 

 זה נכון. עם זה אנחנו מסכימים.  עייאש: .גב' רונית ד
 

שאני מסביר לו את זה, זה משהו שאין לנו ברירה. אגב, כל מי  מר יוסף ניסן:
קבל, הוא קצת כועס בהתחלה, אבל עד שהוא בסופו של דבר מ
  -מבין את הפרטים

 
 ועכשיו יד עלומה פתחה את זה, אז בכלל אין בעיה, גם זה וגם זה.  : מר שלומי שטרית

 
 עד שהם ישימו לב שזה...  גב' עדנה זטלאוי:

 
 שלומי יש לך משהו לדווח לנו?  מר יוסף ניסן:

 
 לא, מי זאת היד העלומה הזאת?  : שלומי שטרית רמ
 

 ש. אתה אל תחפ גב' ברוריה אליעז:
 

 כמה זה תחזוקה?   ד"ר עפר לוי:
 

 ₪.  800,000התחזוקה שאנחנו הערכנו לשנה  מר יוסף ניסן:
 

 יש מצלמות... של הרכבת שם?    :דובר
 

 יש, יש, הם לא מכוונות לבטונדות.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 ואם משלמים את הארנונה הם גם דואגים לתחזוקה.   ר לוי:עפ ד"ר
 

 אולי שמו כיסוי על...  : מר שלומי שטרית
 

 לא הבנתי.  מר יוסף ניסן:
 

 )מדברים יחד( 
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 הם צריכים לתחזק את המקום הזה.  גב' עדנה זטלאוי:
 

  -עוד הפעם כרגע יש להם חניון מר יוסף ניסן:
 

 ון ₪... מילי 2.5אבל   ד"ר עפר לוי:
 

 כן ברור, חד פעמי וזהו.  מר יוסף ניסן:
 

 א מבקר המדינה על החניון שמה... ... מוצי : מר שלומי שטרית
 

אגב כבר עכשיו התחזוקה היא מאוד לקויה, אני חושב שאין קבלן  מר יוסף ניסן:
 שמתחזק כרגע. 

 
 )מדברים יחד(

 
 אם אתם לא...  19:45 גב' עדנה זטלאוי:

 
 אז אנחנו נדחה את זה.  :מר יוסף ניסן

 
 ר מאוחר. כי הם הודיעו והם יגיעו טיפה יות גב' עדנה זטלאוי:

 
 סיימנו את הדיווח יוסי?  עייאש: .גב' רונית ד

 
 כן, כן.  מר יוסף ניסן:

 
שאלות, מה קורה עם מועדון הנוער? סוף סוף יש  2רגע, אז יש לי  עייאש: .גב' רונית ד

עם מועדון הנוער? ... איך אומרים מהנדס ברוך הבא, מה קורה 
  -מסתכל עלינו

 
  -ניגע גם ב קודם כל בואו מר יוסף ניסן:

 
 בוודאי זה הבא בתור.  עייאש: .גב' רונית ד

 
אולמות המחול הסתיימו זה כבר ממש בהליך מסירה, אנחנו  מר יוסף ניסן:

בהליך מסירה איתם. לא אמור להיות שמה גינון, גם את זה 
חלק מהתוכנית. ואותו קבלן שסיים פה מסיים עכשיו בדקתי, זה 

  -מנו רצינו לעשותאת הבנייה במועדון הנוער. בז
 

  -אז רגע שנייה לפני שאתה קופץ, מתי יימסר ה עייאש: .גב' רונית ד
 

זה עניין של חודש, יש להם עוד איזה אישור אחרון של כיבוי אש  מר יוסף ניסן:
 עוד לא מכיר את זה. לדעתי, ואז הם מסיימים, אלעד 

 
  -הוא עוד לא נכנס גב' עדנה זטלאוי:

 
  -ב לב מטפל בזה ולב בחו"ל כרגע, הוא חוזר מחר, אזאג מר יוסף ניסן:

 
 לא, הוא לא חוזר מחר.  גב' עדנה זטלאוי:
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 אני חושב שמחר לא?  מר יוסף ניסן:
 

 לא, הוא יגיע אחרי סוכות.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 אחרי החג נכון.  ,אה מר יוסף ניסן:
 

 נסע לארצות הברית.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 בקיצור חודש.  אש:עיי .גב' רונית ד
 

חודש. המועדון, הם כרגע מסיימים את מה שהם התחייבו לו,  מר יוסף ניסן:
  -זאת אומרת את כל ה

 
 חזית.  :קובי נודלמןעו"ד 

 
  חזית, הם משפצים שזה יהיה דומה לקודם. מר יוסף ניסן:

 
 אחיד.  :קובי נודלמןעו"ד 

 
מחיר שאנחנו הכנו ולהתאים  כדי לשפץ את המועדון הזה בהערכת מר יוסף ניסן:

₪. אי אפשר לתת את זה  500,000אותו לחדש, סדר גודל של 
הקיים, כי זה הרחבה ניכרת של החוזה שיש לו, ולכן צריך  ןלקבל

את כל לצאת למכרז חדש. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לקחת 
תכנית השיפוץ, להחליט על מה אנחנו הולכים, ולעשות את זה, 

₪ להצטיידות של המועדון  130,000החלטנו, גם יש זהו. מזגנים 
הקיים שהוא גם כן בביצוע, והם כבר ריצפו שם, הם כבר באמת 
מתקדמים מאוד, הם מתקדמים שם מאוד. אז זה בנושא הזה. 

 איזו עוד שאלה? 
 

 לא, זה היה.  :יאשעי .גב' רונית ד
 

 שאלות?  2הא זה  מר יוסף ניסן:
 

 . 4-או נקפוץ לאז בו :קובי נודלמן עו"ד
 

 שאלות.  2 מר יוסף ניסן:
 

 . 4-לפני שבאים אורחים תקפוץ ל :קובי נודלמן עו"ד
 

 . 4-כן, אז בואו נקפוץ ל מר יוסף ניסן:
 

  -לסוכות יש איזה ? שאלה פשוטה, סכך4רגע לי יש שאלה, מה זה   :גב' עדי זנד
 

 יהיה פרסום.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 זה? היערכות ל  :גב' עדי זנד
 

  -יש תכנית כמו בכל שנה אנחנו גוזמים את העצים, מפרסמים מר יוסף ניסן:
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  -מתי יהיה הפרסום? אנחנו כבר יומיים וחצי לפני  :גב' עדי זנד
 

 יי מוטל, אני... את הבדיקה. אני לא בטוחה שלא היה פרסום, על גב' עדנה זטלאוי:
 

 תודה רבה.  100%  :גב' עדי זנד
 

 תבדקי בנושא הזה.  מר יוסף ניסן:
 

 כן.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 בסדר?   :גב' עדי זנד
 

 בסדר גמור.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 בכלל מידעון לתושבים לגבי תפילות לא תפילות התרגלנו.   :גב' עדי זנד
 

 רסם באתר. מפו הכול גב' עדנה זטלאוי:
 

 באתר?   :גב' עדי זנד
 

 כן.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 אין יותר מידעון לתושבים.   :גב' עדי זנד
 

 הרב מפרסם.  גב' עדנה זטלאוי:
 

  -אנחנו אבל מתכננים להוציא מר יוסף ניסן:
 

 אנחנו נוציא בסוף השנה.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 ייצא.  ... סוף שנה, לקראת סוף שנה מר יוסף ניסן:
 

  -התרגלנו שבחגי תשרי יש לנו  :גב' עדי זנד
 

 צא עיתון? לא יצא? י עייאש: .גב' רונית ד
 

 לא יצא.   :גב' עדי זנד
 

 גם לא יצא בפסח.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 למה לא יצא? חוסכים, טוב.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 חבל.  :גב' עדי זנד
 

 פעם בשנה חובה.  מר שמואל לביא:
 

 פעם בשנה בסוף השנה.  טלאוי:דנה זגב' ע
 

 ה... למה בסוף השנה? סוף השנה ז  :גב' עדי זנד



 

 18 

 
אגב אני חושב שאנחנו צריכים לפרסם גם את הדו"ח, יש מאזן  מר יוסף ניסן:

 שאנחנו צריכים לפרסם אותו. 
 

 דו"ח כספי.  מר שמואל לביא:
 

 דו"ח כספי.  מר יוסף ניסן:
 

 הכספי.  תמצית דו"ח מר שמואל לביא:
 

 תמצית דו"ח כספי, תרשמי לך בסוף שנה.  מר יוסף ניסן:
 

 מה סוף שנה? קיבלנו אותו כבר.  לאוי:גב' עדנה זט
 

 במידעון שאנחנו מפרסמים.  מר יוסף ניסן:
 

פרסמו אותו. דיברתי עם מלכה... והם העלו גם לאתר, עד כמה  גב' עדנה זטלאוי:
 שאני יודעת, אני הערתי על זה. 

 
 ם יחד( ברי)מד

 
ביקורת עד הדו"ח כבר הגיע, הוא עומד על שולחנה של ועדת ה גב' עדנה זטלאוי:

 שנאשר אותה. 
 אישור מינוי גב' חגית מימון מגירה לגזברית המועצה, זכות חתימה ושכר  - 4לסעיף 

 .2משכר מנכ"ל בדרגה  85%בשיעור 
 

חגית מימון מגירה  חברים, אנחנו מאשרים את גברת 4טוב סעיף  מר יוסף ניסן:
 85%ים לה זכות חתימה ושכר בשיעור לגזברית המועצה, מאשר

. יש לנו עוד כמה דברים לאשר, נעשה את 2כר מנכ"ל בדרגה מש
 זה ביחד? 

 
  -כן, אנחנו צריכים לאשר גב' עדנה זטלאוי:

 
 כל נושא בפני עצמו.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 , זה יחד עם זה. לא, לא, זה אותו דבר גב' עדנה זטלאוי:

 
ליך שנעשה בבחירה? לא, דקה תודה. אפשר לשמוע קצת על התה עייאש: .גב' רונית ד

כי לא היינו, אנחנו לא היינו מודעים לתהליך, מי היה, מה היו 
 המועמדים, כמה הגיעו, קצת ככה בבקשה. 

 
 ת. יומועמדו 19הגיעו  ,פרסמנו את המכרז גב' עדנה זטלאוי:

 
 כל הכבוד חגית.   :גב' עדי זנד

 
 כולם עמדו בקריטריונים?  עייאש: .גב' רונית ד

 
תנאי הסף. ערכנו כאן איזה שהוא יום ראיונות בנפלו כבר  3לא,  טלאוי:גב' עדנה ז
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. אני חושבת 16-באמת אינטנסיבי משעות הצהריים ועד שעות הערב, ראיינו את כל ה
 ויתר.  1בסוף,  15, הגיעו 16שלא הגיעו 

 
 דני זמיר...  :ף ניסןמר יוס

 
  -והייתה החלטה די פה אחד לגבי גב' עדנה זטלאוי:

 
 לא די, פה אחד.  יוסף ניסן:מר 

 
אני לא זוכרת. פה אחד? על כשירה ראשונה על חגית, ואושר גם  גב' עדנה זטלאוי:

. זהו, זה היה לא מזמן, וחגית מהר מאוד -כשיר שני למקרה ש
עדה מתי תוכל להיות זמינה, אז התפנתה אלינו. שאלו אותה בוו

שאני מחפשת, היא אמרה: 'תראו זה לוקח חודש, אבל הם יודעים 
אני אהיה פנויה.' באמת שבוע אחרי זה כבר הייתה פה, באופן 
אינטנסיבי אפילו, בהרמת כוסית היא הייתה כל היום כאן ביום 
שלישי, אם אני לא טועה. ואחרי זה עוד יומיים ברצף. והיום היא 

 תחילה באופן רשמי. ה
 

 יש תהליך חפיפה?  עייאש: .גב' רונית ד
 

 ימים זה לא נחשב.  3-כאילו ש ז:גב' ברוריה אליע
 

 נכון, זה נחשב מאוד.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 יש תהליך חפיפה?  עייאש: .גב' רונית ד
 

 יש תהליך חפיפה.  :חגית מ. מימוןגב' 
 

 לתפקיד הבא. ו שהיא כבר נכנסה יש תהליך חפיפה? א עייאש: .גב' רונית ד
 

  -לדעתי היא נכנסה ממש בהתחלה   :דוברת
 

 היא הגישה מכתב שהיא עוזבת בהמשך החודש.  יוסף ניסן:מר 
 

או אולי טיפה אחרי, זה  13.10.19-היא אמורה להיות פה עד ה :חגית מ. מימוןגב' 
 ימי עבודה.  7ו מיוצא משהו כ

 
  -ה שזהאת מרגישמבחינתך  עייאש: .גב' רונית ד

 
 אוכל להגיד.  היום זה היה היום הראשון, עוד כמה ימים :חגית מ. מימוןגב' 

 
 לא, אבל זה לא היום הראשון שנפגשתם.  מר יוסף ניסן:

 
 -לא, לא, אבל :חגית מ. מימוןגב' 

 
 )מדברים יחד( 

 
 כי היא הייתה צריכה לסגור משכורות.  :חגית מ. מימוןגב' 
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 חפיפה אמיתית.  י:גב' עדנה זטלאו
 

קי מנשה שהוא אגב אני דיברתי גם עם הגזבר, תושב שלנו שו מר יוסף ניסן:
הגזבר של מיתר שייפגש איתה ויעשה לה חפיפה מצד אחר, כי 

 חשוב גם לשמוע מעוד גזברים איך הם מנהלים. 
 

 כדאי שתלמדי מגזברים של רשויות מצליחות ולא גירעוניות.   :גב' עדי זנד
 

 עומר.  טלאוי:דנה זגב' ע
 

  -אותנולא להעתיק הכול ממיתר, זה רק ייקח  עייאש: .גב' רונית ד
 

 לא, אני לא חושב.  מר יוסף ניסן:
 

 )מדברים יחד( 
 

 נגיד שיהיה בהצלחה רבה, ותדאגי שנהיה... כל הזמן.   :גב' עדי זנד
 

 גם ללמוד מה לא לעשות.   ד"ר עפר לוי:
 

 זה משהו... סגור.  יודעאתה  עייאש: .גב' רונית ד
 

  -דרך אגב הוא היה גזבר של מר יוסף ניסן:
 

 הוא היה תלמיד שלך?  זטלאוי: גב' עדנה
 

 י' עד י"ג. -שנים מ 4הייתי מחנכת שלו  גב' ברוריה אליעז:
 

 של ראש המועצה מיתר שהיה גזבר דימונה.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 ן. דימונה לא, שוקי של מצפה רמו מר יוסף ניסן:
 

  -... אתה מזכירים שמות של עייאש: .גב' רונית ד
 

 א היה של דימונה. לא, ל : מר שלומי שטרית
 

 )מדברים יחד( 
 

 יש לי רק שאלה, מישהו מהמועמדים הגיש...  עייאש: .גב' רונית ד
 

 כן, למענה בפועל כן.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 הם ענו בפועל?  עייאש: .גב' רונית ד
 

 כן.  וי:גב' עדנה זטלא
 

 )מדברים יחד( 
 

  -הגישו גזברים מכהנים גב' עדנה זטלאוי:
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 מה זה מכהנים?  עייאש: .ת דגב' רוני

 
עובדים של מחלקת הגזברות הענפה, גם מכהנים בפועל. הגישו  גב' עדנה זטלאוי:

 ראש מדור כזה או ראש מחלקה כזה ממקומות גדולים. 
 

 מעולה.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 יפה.   :זנד גב' עדי
 

 בהצלחה.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 . אז עוד יותר טוב  :גב' עדי זנד
 

  -אנחנו עייאש: .גב' רונית ד
 

 בונים על הפלוס.   :גב' עדי זנד
 

 בדיוק, אנחנו בונים על הפלוס. אז קדימה מצביעים.  עייאש: .גב' רונית ד
 

ממנים אותה לגזבר עם השכר רגע אז אנחנו מצביעים ככה: אנחנו  גב' עדנה זטלאוי:
ים כמו: אבל יחד עם זה גזבר מגיע עם עוד כמה מינוי ,85%של 

מנהל הארנונה, רשם הנכסים של המועצה וממונה על הגבייה. את 
  -כל הסל הזה

 
 זכויות חתימה.  :קובי נודלמן עו"ד

 
 וחתימה בוודאי.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 ון כן. זכות חתימה זה הדבר הראש מר יוסף ניסן:

 
 ההיי לייט של העניין. הסכמנו פה אחד?  גב' עדנה זטלאוי:

 
 כן, אבל זה צריך להיות בנפרד החלטות החלטות.  לביא:מר שמואל 

 
 כן, כן, אנחנו ניתן החלטה החלטה.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 אז קדימה תתחילי.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 אז יש בעד?  גב' עדנה זטלאוי:

 
 בעד.   :גב' עדי זנד

 
 בעד כולם פה אחד.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 ית. את רואה זכ גב' ברוריה אליעז:

 
 עוד לא היה דבר כזה שכולם בעד.  : מר שלומי שטרית
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 תן כבוד...  עייאש: .גב' רונית ד
 

 גזברית כל הכבוד.   :גב' עדי זנד
 

 . גם אצלך היה פה אחד. באמת זה לא היה... קדימה עייאש: .גב' רונית ד
 

אגב אני מעדכן, במסגרת הגילוי הנאות, חגית מגיעה עם תלוש  מר יוסף ניסן:
ממשרד הפנים,  5%-יותר גבוה של שכר, ואנחנו נבקש העלאה ב

 אם יאשרו לנו אז נביא את זה כאן. 
 

עובדים שמגיעים  בגיןמשרד הפנים נעתר לבקשות  ,יש סידור גב' עדנה זטלאוי:
גבוה, והוא נוטה לאשר סכום,  מהמגזר הפרטי עם תלוש יותר

 תר מהטווח המינימאלי. שיעור גבוה יו
 

  -אבל אין עייאש: .ד גב' רונית
 

 יש טווח מינימום מקסימום.  גב' עדנה זטלאוי:
 

  -אני חושב שצריך לשנות : מר שלומי שטרית
 

  -בדיוק, אבל יש אפשרות בתוך המגזר הציבורי עייאש: .גב' רונית ד
 

  -לא, בתוך הטווח י:גב' עדנה זטלאו
 

 אין בעיה, אין בעיה.  : מר שלומי שטרית
 

 . 5%-בתוך הטווח הגדילה היא כל שנה או שנתיים ב י:גב' עדנה זטלאו
 

 בדיוק, סגור.  עייאש: .גב' רונית ד
 

  -אבל ההתחלה הוא נעתר לבקשות, על מנת לאפשר גב' עדנה זטלאוי:
 

 כמו שעשינו עם אלעד.  מר יוסף ניסן:
 
 הכנסה של עובדים מהמגזר הפרטי.  ' עדנה זטלאוי:בג

 : החלטה
 :אתהוחלט פה אחד לאשר 

 גב' חגית מימון מגירה לגזברית המועצה, ה של מינוי
 זכות חתימה להעניק לה 

 2משכר מנכ"ל בדרגה  85%בשיעור  שכרלשלם לה 
 למנות אותה למנהל הארנונה, לרשם הנכסים של המועצה, ולממונה על הגביה

 
 בקשה להיתר לעבודות חוץ. - 5לסעיף 

 
אלעד עזב חברה קשה של אלעד, . יש ב5טוב, אנחנו בסעיף  מר יוסף ניסן:

הנדסית שהוא בסיווג גבוה. אני חושב שהכי נכון שאתה תסביר 
 אלעד. 
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שנה בחברה שמבצעת פרויקטים באזור המרכז,  12אני עבדתי  :מר אלעד ארזי
גבל, שבעצם נשענה באופן מוחלט זה סיווג בלתי מו 5100סיווג 

שאיר את י להעליי. ובמסגרת זה שאני עוזב אז אני נתבקשת
הסיווג של החברה, זאת אומרת אני נשאר חתום על החברה 
הקודמת. עוד פעם זה לא דורש ממני שום שעות עבודה שום דבר, 
אני עובד מלא במועצה, אני לא בורח לשום מקום, אני בא לפה 

ובאמת היום זה היה היום הראשון שלי, זה  חדור מוטיבציה,
 הכול. 

 
 ום ברשם הקבלנים? זה נשאר הרש עו"ד קרין כהן:

 
 כן.  :מר אלעד ארזי

 
 על שמך?  עו"ד קרין כהן:

 
 כן.  :מר אלעד ארזי

 
  -מותר לבעל חברה להיות  :גב' עדי זנד

 
רד הפנים אגב האישור הזה שאנחנו נאשר פה, עובר אחרי זה למש מר יוסף ניסן:

 לאישור. 
 

  -המשפטית פה... סוגיהלפני משרד הפנים, אולי תיתן ליועצת  עייאש: .גב' רונית ד
 

זה עשוי להיות בעייתי, אבל טעון בדיקה, אנחנו נבדוק את זה מול  עו"ד קרין כהן:
 משרד הפנים. 

 
 לפני שאנחנו מאשרים תיתנו לנו המלצה אם לאשר...?  עייאש: .גב' רונית ד

 
  -אנחנו יכולים לאשר בכפוף ל קרין כהן: "דעו
 

 פנים. לאישור משרד ה :קובי נודלמן עו"ד
 

 כן, ברור.  מר יוסף ניסן:
 

 לא משרד הפנים, לא משרד הפנים, ייעוץ משפטי.  עייאש: .גב' רונית ד
 

בכל מקרה התהליך הוא חוות דעת משפטית, גם אם יש חוות דעת  עו"ד קרין כהן:
ולאחר מכן את זה, עדיין יש אישור במליאה משפטית שמאשרת 

  -זה מגיע למשרד הפנים ו
 

ברור, אז אני רק מבקשת לשמור על הסדר הזה, שהיועצת  עייאש: .ד גב' רונית
המשפטית תגיד, ואז המליאה תגיד, ואז משרד הפנים יגיד. למה 

  -אנחנו
 

  -אז היא אומרת לך מר יוסף ניסן:
 

  -בסדר גמור עו"ד קרין כהן:
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ות בעיה, לא, היא אומרת שלא, כי היא אומרת שזה נתון, יכול להי עייאש: .גב' רונית ד
 זה מה שאני שמעתי. 

 
אז ממה שאני הבנתי, הבקשה לאישור עבודה נוספת זה לפרק זמן  עו"ד קרין כהן:

  -מסוים
 

 מוגבל בזמן.  מר יוסף ניסן:
 

ובנסיבות העניין הנטייה שלי היא כן לאשר את זה, אבל כמובן  עו"ד קרין כהן:
  -לאישור המליאה ואישור של משרד הפנים, נבדוק את זהבכפוף 

 
 ובכפוף לכך שנבדק הסיפור של ניגוד העניינים.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 עד שנה.  מר יוסף ניסן:

 
 נבדוק אם זה אפשרי.  עו"ד קרין כהן:

 
אגב גם דיברתי עם אלעד, מבחינת אלעד שזה יהיה כמה אוקיי.  מר יוסף ניסן:

 שיותר מהר, מכיוון שזה מוריד מעצמו אחריות. 
 

  -זה ברור לי, הסוגיה ברורה, השאלה באמת עייאש: .גב' רונית ד
 

זאת אומרת לפי מה שאני מבין הם מחפשים לך מחליף שיהיה לו  מר יוסף ניסן:
 את הסיווג הזה. 

 
 ... אז לא יכולים לאשר לו.  :קובי נודלמן עו"ד

 
 בדיוק, אני לא מכירה את החוקים.  עייאש: .גב' רונית ד

 
בכפוף לאישור משרד הפנים זה נשמע לי הגיוני. אם משרד הפנים  :קובי נודלמן עו"ד

 יאשר, מה יש... 
 

 כן, זה נכון.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 פה אחד זה היה?  גב' עדנה זטלאוי:
 

 פה אחד?  מר יוסף ניסן:
 

 כן.  עייאש: .גב' רונית ד
 

  -אם משרד הפנים לוקח את זה על עצמו גב' ברוריה אליעז:
 

 תוך כמה זמן תהיה תשובה ממשרד הפנים אפשר לקבל?  עייאש: .גב' רונית ד
 

  -אני לא יודעת, מאחר ואנחנו עכשיו בתקופת החגים אז אי אפשר עו"ד קרין כהן:
 

 ובד כל כך מהר ועכשיו באזור החגים. זה לא ע גב' עדנה זטלאוי:
 

 כמה חודשים.  מר שמואל לביא:
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 אפשר ללחוץ עליהם.  :קובי נודלמן עו"ד

 
סליחה, עכשיו אנחנו נגיש לכמה חודשים אומר מבקר הפנים, וזה  עייאש: .גב' רונית ד

  -אומר
 

 מהניסיון שלי, לי עשו את אותו תרגיל, כמה חודשים לקח?  מר שמואל לביא:
 

  -לקח הרבה זמן גב' עדנה זטלאוי:
 

שנה, ומשרד הפנים דרש  20מעל חצי שנה. ואני כבר עובד בעומר  מר שמואל לביא:
  -לאשר

 
 ואצלך אושר.  עייאש: .גב' רונית ד

 
  -זה תלוי גם כמה גב' עדנה זטלאוי:

 
שנה, אבל האישור לקח  20ברור, לא הייתה להם ברירה, אני עובד  מר שמואל לביא:

 חודשים.  3זמן 
 

בתקופה לא, אבל השאלה ואם הם לא יאשרו, אז מה קורה  עייאש: .גב' רונית ד
 הזאת? 

 
, אנחנו נבדוק את זה, אני אעשה את כל -נשוחח על זה ב עו"ד קרין כהן:

 ההשתדלות כדי להאיץ את התהליך. 
 

 אפשר ללחוץ עליהם לקבל אישור.  :קובי נודלמן עו"ד
 

זה נורא תלוי כמה פעמים הם ילכו וישובו וירצו עוד ויישאלו  גב' עדנה זטלאוי:
 שאלות. 

 
 אני לא מבין את הדאגה שלך, זה לא משהו שהוא גוזל ממנו, לא...  מר יוסף ניסן:

 
אחריות, אחריות, לא גוזל כלום. קם בבוקר אז הוא אחראי, רק  עייאש: .גב' רונית ד

ה וגם זה, עניין של אחריות. ברגע שאתה גם מהנדס מועצ
כשמשרד הפנים אומר נניח תוך חצי שנה, אומר: לא, סליחה. מה 
קורה בפרק זמן, יש פה יועצת משפטית, אני קטונתי באמת אני 

 לא מבינה בזה כלום. 
 

אם הוא מצהיר שהוא לא עובד שמה, שזה רק למטרת חתימה, לא  :קובי נודלמן עו"ד
 נראה לי שיש פה. 

 
  -פעם יושבת פה מיעוד  עייאש: .גב' רונית ד

 
 נושא של ניגוד עניינים נבדק על ידי.  עו"ד קרין כהן:

 
 -... על ניגוד אינטרסים מר שמואל לביא:

 
 )מדברים יחד( 



 

 26 

 
 זה רק ניגוד עניינים.  :קובי נודלמן עו"ד

 
 זה ברור.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 בכפוףלאלעד ארזי  בקשה להיתר לעבודות חוץ: הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 לאישור משרד הפנים
 

 ביטחון.  –הצגת נתוני פע"ר  - 6לסעיף 
 

טוב, הצגת נתוני פע"ר, דני לא יכל לבוא היום, אז אני אדבר על  מר יוסף ניסן:
הנושא של הביטחון. יש לנו בעיה גדולה בנושא של ביטחון, בנושא 
של גניבת כלי רכב. השנה יש עלייה מאוד גדולה לעומת שנה 

סוף שנה נדבר על זה, גם בוועדת ביטחון אנחנו מדברים בשעברה, 
על זה. פשוט זה נובע מהעובדה שיותר לא, יש ירידה מאוד גדולה 
בפריצה לבתים, וזה מסביר את העובדה שלא צריכים להיכנס 
לבית ולקחת את המפתח. יש להם שיטות פריצה, יש פה מצלמה 

ע ששברו את גשניות מר 32שהתבייתה על מכונית טויוטה, תוך 
 החלון המכונית כבר נסעה. 

 
 האמת אני חושב שעדיף שלא ייכנסו הבית ושייקחו את המכונית.  :קובי נודלמן עו"ד

 
 )מדברים יחד( 

 
  -אבל אם אפשר לעשות גם דברים שזה לא יימנע עייאש: .גב' רונית ד

 
 עדיין לא נעים לקום בבוקר ולגלות שנעלם לך.   :גב' עדי זנד

 
₪  600,000להעביר את המוקד לפה, להחזיר את השומר לפה,  עייאש: .ית דנגב' רו

  -קיצצת יוסי, אולי זה שווה
 

 אולי נמצא.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 אולי נשקול.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 אולי נמצא את זה.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 )מדברים יחד( 
 

חיות חדשות למוקדנית ננו כמה הסדרים בשער עצמו, יש הישינ מר יוסף ניסן:
אנחנו נדווח על זה. גם  22:00בשער, אנחנו מורידים לשעה 

יתחילו... בשער גם  22:00בוועדת ביטחון זה הולך לעלות. משעה 
  -ביציאה וגם בכניסה, תיקנו את השער

 
 האור הזה זה לעשות דאווינים?  עייאש: .גב' רונית ד

 
  -לא, זה מר יוסף ניסן:
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 אור הכחול הזה. ה  :גב' עדי זנד
 

 האור הכחול הזה עם המצלמה זה בסדר גמור.  מר יוסף ניסן:
 

 הא זה עם המצלמה הכחול?  גב' עדנה זטלאוי:
 

 כן, כן, כתוב שזה מצלם, כתוב.  גב' ברוריה אליעז:
 

 טוב מאוד זה מרתיע קצת.  :קובי נודלמן עו"ד
 

  -זה מצלם מר יוסף ניסן:
 

 ד עלומה. יאו דמי.  : מר שלומי שטרית
 

 יד עלומה.   :גב' עדי זנד
 

 שלומי היום אתה עלום כולך.  עייאש: .גב' רונית ד
 

  -במצפה אסרף היו שם בעיות של ונדליזם מר יוסף ניסן:
 

 כן, טפלו בזה.  :קובי נודלמן עו"ד
 

  -התקנו שמה גם כן עמוד עם הצ'קלקה כזאתי עם האור מהבהב מר יוסף ניסן:
 

 אין יותר.  :ןקובי נודלמ עו"ד
 

  -גם מצלמה וגם יש שם שלט מר יוסף ניסן:
 

 מתי התקנתם? מתי?  : מר שלומי שטרית
 

עכשיו, עובדים על זה בימים האלה, כבר התקינו את העמוד. זה  מר יוסף ניסן:
 היה תהליך ארוך מול מקורות. 

 
  -מול מקורות כי הם לא כל כך רצו גב' עדנה זטלאוי:

 
נקודת חשמל. זה עבר ועדה במקורות... את המשטרה את  ללקב מר יוסף ניסן:

ועוד כהנה וכהנה, אישרו את הדבר הזה, ואנחנו  מרהט שמול
 מתקדמים עם זה קדימה. 

 
 זה יחסוך קצת את הוונדליזם.  גב' עדנה זטלאוי:

 
עמודים כאלה עם האור המהבהב  3אגב אני ביקשתי לרכוש עוד  מר יוסף ניסן:

 2ת אחד ביציאה שלנו עם מצלמה, ובעוד יולשים אותם בשרונ
 מקומות מרכזיים, זה תהליך ראשוני. 

 
 מבורך.  :קובי נודלמן עו"ד

 
 זה כמו השוטרים מהקרטון... בכל הצמתים.   :גב' עדי זנד
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 אז מה עושים חוץ ממנורות?  עייאש: .גב' רונית ד
 

 רגע, מחזיר את המוקד? להחזיר את השיטור.   :גב' עדי זנד
 
  -יש לנו מצלמות בכל היישוב עייאש: .' רונית דבג
 

יש לנו תכנית, יש תכנית פעולה, אנחנו נדון בה בוועדת ביטחון,  מר יוסף ניסן:
 ונפרסם את זה. 

 
 מעולה, סגור.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 זה בוועדה הקרובה כל הנושאים האלה.  מר יוסף ניסן:

 
  -לא על המצלמות, הכול מר שמואל לביא:

 
  -כן, כן, יש אגב יועץ מצלמות שהתחיל לעבוד מר יוסף ניסן:

 
 הכרנו אותו פה.  עייאש: .גב' רונית ד

 
אגב עוד עדכון, אנחנו מגישים בימים האלה קול קורא למשרד  מר יוסף ניסן:

מיליון ₪, הם גם מתקצבים מצלמות ויועץ  2לביטחון פנים על 
שצריך, אבל היועץ נתתי  הוכו', אחרי זה אנחנו נעשה שיפטינג איפ

הוראה להתחיל לעבוד שלומי, בסדר? היועץ מתחיל לעבוד על 
 התוכנית. 

 
 יהיה אפשר להעביר קול קורא...?  : מר שלומי שטרית

 
 יהיו מחוברות?  ןהמצלמות במצפור, למי ה  ד"ר עפר לוי:

 
 למשטרה.  מר יוסף ניסן:

 
  .יש שם... קבוע שעושים שם חפלות  ד"ר עפר לוי:

 
 כן, נכון, נכון. זה יפתור את הבעיה הזאת.  מר יוסף ניסן:

 
 מדברים איתם מסבירים להם...  ד"ר עפר לוי:

 
 )מדברים יחד( 

 
 אני מאמין שהמצלמה תיתן את הפתרון שם במצפור.  מר יוסף ניסן:

 
 לא יודע, אי אפשר לדעת.  : מר שלומי שטרית

 
מתחיל לעבוד על התוכנית, וכל  אבקיצור יש יועץ שנבחר והו מר יוסף ניסן:

הצבת מצלמות זה יגיע גם כן לוועדה ואנחנו משמה נתקדם, ואז 
  -נראה אם נזכה בקול קורא ונקבל כסף, אז המצב הוא

 
 ברור שנזכה.   :גב' עדי זנד
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יהיה אחר, זה יכול לחסוך לנו את המיליון ₪ שלקחנו. יכול  מר יוסף ניסן:
  -האלה ש להיות שלא נשתמש במיליון ₪

 
 מצוין, זה תמיד לטובה.   :גב' עדי זנד

 
 רגע, רגע, מה זה לקחנו? זה הלוואה.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 הלוואה כן.  מר יוסף ניסן:

 
 אבל ההלוואה הייתה צריכה לעבור לאישור פה.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 עוד לא עברה.  :קובי נודלמן עו"ד

 
ועוד לא אישרנו, אז צריך לאשר לקיחת הלוואה.  ולא, לקחנ עייאש: .גב' רונית ד

  -אישרנו רק, לא אישרנו את התנאים
 

  -אישרנו הלוואה, לא אישרנו לאיזו מטרה מדויקת, אמרנו :קובי נודלמן עו"ד
 

 לא, אישרנו, אישרנו את המסגרת של ההלוואה.  מר יוסף ניסן:
 

אה. אתה צריך להעביר ומסגרת זה סכום, זה לא תנאי הלו עייאש: .גב' רונית ד
במועצה, אתה צריך להעביר את תנאי ההלוואה, כמה שנים, 

 הריבית, מה זה. 
 

 יש על זה פוסט בפייסבוק... לרונית.  : מר שלומי שטרית
 

 ברור, מה זה, אני שומרת את יוסי ערני כן.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 הערב.  מר יוסף ניסן:
 

 מה ערב קודם היה אחרת? להערב בטוח,  עייאש: .גב' רונית ד
 

טוב, בואו נדבר על קק"ל, קק"ל היו פה. קודם כל הייתה הרמת  מר יוסף ניסן:
 כוסית רק שלומי ועפר וברוריה. 

 
 אני מתנצלת, אני באה כל שנה, אני הייתי בחו"ל.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 הייתי בכנס בתל אביב מתנצלת מאוד.   :גב' עדי זנד

 
  -ז מי שלא היה נרשום לו בשנה הבאהא מר יוסף ניסן:

 
 למה בשנה הבאה, בשנה הזאת.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 בפסח.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 בעוד מחצית השנה.  גב' עדנה זטלאוי:

 
מכל ההטבות שנתן  30%אני באמת מקווה אבל שתיקחו רק  : מר שלומי שטרית

 לכם... 
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 הקק"ל נכון?  גב' עדנה זטלאוי:

 
 . 100%לא  30%קק"ל. רק  : י שטריתממר שלו

 
 רגע, עוד לא דיברנו על זה.  מר יוסף ניסן:

 
 )מדברים יחד( 

 
 בואו נמשיך.  גב' ברוריה אליעז:

 
אחרי הרמת הכוסית... בישיבה עם דני עטר עם כל צמרת קק"ל,  מר יוסף ניסן:

 שלומי גם כן היה. 
 

ם, אנחנו חברים. הוא וחבל שלא ידעתי הייתי אומר לו של מר שמואל לביא:
 הראשון שהרים את הפרויקט של האנדרטות לחיילי צה"ל. 

 
 גם אני הייתי וגם עפר היה.  גב' ברוריה אליעז:

 
 נכון.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 כל הכבוד עפר וברוריה.  מר יוסף ניסן:

 
 יש להם הרבה פרויקטים לקק"ל שהם...  גב' עדנה זטלאוי:

 
 צלם היה. הגם יוסי  מר יוסף ניסן:

 
  -חוץ מייעור שטחים גב' עדנה זטלאוי:

 
 האופוזיציה לא הייתה, האופוזיציה לא הייתה.  : מר שלומי שטרית

 
 הפעם, הפעם. זה זמני, זה לא יימשך הרבה זמן.  מר יוסף ניסן:

 
 זה זמני. כמו שאומרים...  עייאש: .גב' רונית ד

 
 ה. יאנחנו לא... שזו תהיה אופוזיצ מר יוסף ניסן:

 
 יפה יוסי.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 )מדברים יחד( 

 
פרויקטים. אחד זה השלמת  3בקיצור דיברנו עם קק"ל על  מר יוסף ניסן:

הטיילת, טיילת להבים עד הרכבת, השני זה מאגר מים שאנחנו 
 רוצים לבנות את מאגר המים... את המים, מה שדיברתי אז. 

 
 הכביש.  בצד השני של עייאש: .גב' רונית ד

 
לא. מאגר מים שיהיה פה על הגבעה בשרונית. שזה יסלוק את  מר יוסף ניסן:

המים בלילה ממכון הטיהור, ובגרביטציה ישקה את הגינות. 
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והפרויקט השלישי זה חדר כושר בטבע, הם עושים חדרי כושר 
 בטבע. 

 
 מקסים.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 מעולה.   :גב' עדי זנד

 
ביער גרמניה אלה שרצים יעצרו גם לעשות, תשאלו את אלה  יאש:יע .גב' רונית ד

 שרצים. 
 

 כן נכון.  מר יוסף ניסן:
 

 אל תעשו את זה לבד.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 כן.  מר יוסף ניסן:
 

 כן, זה נכון.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 תעשו עם אלה שרצים.  עייאש: .גב' רונית ד
 

  -שה, אנחנו נזמן את קק"ליאז קבענו המשך הפג מר יוסף ניסן:
 

 את מנהל המרחב.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 מנהל המרחב.  מר יוסף ניסן:
 

 ונראה איך אנחנו מתקדמים, הוא קיבל אור ירוק מדני עטר...  גב' עדנה זטלאוי:
 

 באמת קיבלנו את כל הגיבוי המלא מדני עטר.  מר יוסף ניסן:
 

 ת גם יותר מזה, שרק נרצה. ווהם מוכנים אפילו לעש גב' עדנה זטלאוי:
 

 אז למה לא אמרנו, אנחנו רוצים כיתות קק"ל.   :גב' עדי זנד
 

 כיתות קק"ל... קידום מערד ממקום שנקרא...  גב' עדנה זטלאוי:
 

 רוצים כיתות קק"ל. יש לי רשימה ארוכה.   :גב' עדי זנד
 

 )מדברים יחד( 
 

 השלמת מינויים לוועדות.  - 7לסעיף 
 

 ? 7נעשה ועדות  :נודלמן קובי עו"ד
 

 כן, כן, כן.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 השלמת מינויים לוועדות.  מר יוסף ניסן:
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זה לא רק ועדות זה גם הרכבים. אז יש לנו ככה: נציג ציבור  גב' עדנה זטלאוי:
 , אנחנו אישרנו, הבחור עובד, הוא אדם עובד. בוועדות בחינה

 
 אישרנו את מרקו.  מר יוסף ניסן:

 
רו אותי טהוא לא פנוי, הוא לא פנוי, והוא התנצל מאוד ואמר 'תפ ב' עדנה זטלאוי:ג

אני לא רוצה.' אז אנחנו מבקשים לאשר את רמי בר ניב, עבד 
 בחברת חשמל הרבה מאוד שנים, מהנדס חשמל אם אני לא טועה. 

 
 באיזו ועדה זה?  עייאש: .גב' רונית ד

 
 ת בחינה לקבלת עובדים. פה אחד? ונציג ציבור בוועד גב' עדנה זטלאוי:

 
 הוא עבר ייעוץ משפטי בכל זאת?  עייאש: .גב' רונית ד

 
  -הוא צריך למלא טפסים גב' עדנה זטלאוי:

 
 המינוי כפוף לבדיקה.  עו"ד קרין כהן:

 
 תודה.  עייאש: .גב' רונית ד

 
, בחינה את מינויו של רמי בר ניב כנציג ציבור בוועדת: הוחלט פה אחד לאשר החלטה

  בכפוף לבדיקת היועמ"ש.
 

ועדת ביקורת, יש לנו כבר את החברה השלישית יהודית הסכימה  גב' עדנה זטלאוי:
להצטרף, אז הוועדה מונה את רונית, עדי ויהודית. רונית היא 

 יו"ר. 
 

 מאחל לכם בהצלחה.  מר יוסף ניסן:
 

 תודה רבה.   :גב' עדי זנד
 

 שגם פה אחד.  הבהצלחה, מבינ גב' עדנה זטלאוי:
 

 רוב נשי, בטח פה אחד.  עייאש: .גב' רונית ד
 

את מינוי החברים בוועדת ביקורת: רונית דמרי עייאש : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 חברות. – כיו"ר, עדי זנד ויהודית בלום

 
  -יו"ר ועדת ערר מינינו אותו גב' עדנה זטלאוי:

 
 איזו ועדה?  עייאש: .גב' רונית ד

 
 עו"ד מתי אביב.  ,ועדת ערר לארנונה זטלאוי: הגב' עדנ

 
 זה לא הוועדה שלנו.  עייאש: .גב' רונית ד

 
אנחנו מינינו אותו יחד עם נהוראי, אתם הנחות. בקיצור הוא  גב' עדנה זטלאוי:
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ביקש להשתחרר, הוא הסכים ללוות אותנו בעררים הקיימים 
  -כרגע

 
 . עעררים קיימים כרג 3יש לנו  מר יוסף ניסן:

 
 על הנייר.  2כן, הוא הסכים ללוות אותנו בערבים, יש לנו  גב' עדנה זטלאוי:

 
 )מדברים יחד( 

 
  מתי מתכנסים מחר יום ראשון? עייאש: .גב' רונית ד

 
 יש עדנה, עדנה קובעת.  מר שמואל לביא:

 
  -עררים 2יש  מר יוסף ניסן:

 
 אחרי שנמנה אתכם.   גב' עדנה זטלאוי:

 
בפוטנציה, אחד זה הדיור המוגן השני  1-עררים על הפרק ו 2יש  :מר יוסף ניסן

  -זה דורבן והשלישי זה תחנת ה
 

 שעוד לא הגיע אלינו.  גב' עדנה זטלאוי:
 

  -תחנת הדלק מר יוסף ניסן:
 

  ?עוד לא הגיע, הוא הגיש השגה ...זה על שולחן של  גב' עדנה זטלאוי:
 

 כן.  עו"ד קרין כהן:
 

אז במקום יו"ר ועדת ערר מתי אביב, מבקשים למנות את מאיר  :יגב' עדנה זטלאו
 בן חמו. 

 
 נהדר.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 כן?  גב' עדנה זטלאוי:

 
  -בטח, רו"ח עו"ד עייאש: .גב' רונית ד

 
 פה אחד? כן, כן.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 הכול יש לנו.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 זהו?  :קובי נודלמן עו"ד

 
 לא, הנהלת המתנ"ס.  נה זטלאוי:דגב' ע

 
 עדנה זה מינוי בכפוף לבדיקה.  עו"ד קרין כהן:

 
 של מי?  גב' עדנה זטלאוי:
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 מאיר בן חמו.  מר יוסף ניסן:
 

 של היו"ר.  עו"ד קרין כהן:
 

 כן אני יודעת, יש חוות דעת ואחר כך פרסום ברשומות.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 רוטוקול בהחלטה. פבסדר, שיירשם ב עו"ד קרין כהן:
 

 כן, כן, יירשם.  גב' עדנה זטלאוי:
 

בכפוף את מינויו של מאיר בן חמו כיו"ר ועדת ערר : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
  ופרסום ברשומות לבדיקה

 
אני מקווה שזו הפעם האחרונה, אנחנו מתחילים  הנהלת המתנ"ס גב' עדנה זטלאוי:

סדר בחברים. אז יש  מהתחלה ועד הסוף, כדי שיהיה איזה שהוא
לנו ככה: יוסי ניסן, עפר לוי, ניסן בגולה, טלי מוזיקנט, בתיה 

ן, אפי דביר, תהרפז, דורית פחימה, לירון אביגזר, שגית בי
 אהובית זלץ, רותי רובין. 

 
  -עשינו עכשיו סדר בכל ה מר יוסף ניסן:

 
 מהתחלה.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 מהתחלה ועד הסוף.  מר יוסף ניסן:

 
 למה? מה הסדר?  עייאש: .גב' רונית ד

 
 אלה החברים.  מר יוסף ניסן:

 
כל פעם חסרים, כל פעם היו כאלה שלא התאים להם פתאום,  גב' עדנה זטלאוי:

  -שהם לא התאימו. אני מקווה שהפעם זה
 

 בהצלחה.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 פה אחד? פה אחד, תודה רבה.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 ניסים פרץ לא?  :דלמןוקובי נ עו"ד
 

כן, ניסים פרץ גם אושר, פה, פה בהנהלת המתנ"ס. ניסים פרץ גם  מר יוסף ניסן:
  -אושר וצריך להוסיף

 
 נראה לי שיש מספיק בהרכב, נראה לי שיש מספיק.  עו"ד קרין כהן:

 
לא, לא, אפשר לעשות אותו נציג ציבור. כן, תוסיפי את ניסים  מר יוסף ניסן:

 פרץ. 
 

 הוא היה הוא מאושר.  :קובי נודלמן ד"עו
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 כן, כן.  מר יוסף ניסן:
 

 מהפעם הקודמת.  :קובי נודלמן עו"ד
 

 כן, כן, ניסים פרץ. בסדר? הוספנו את ניסים פרץ.  מר יוסף ניסן:
 

 הוא גם היה.  :קובי נודלמן עו"ד
 

 סבבה.  גב' עדנה זטלאוי:
 

יוסי ניסן, עפר נהלת המתנ"ס: האת מינוי החברים ב: הוחלט פה אחד לאשר החלטה
ן, תלוי, ניסן בגולה, טלי מוזיקנט, בתיה הרפז, דורית פחימה, לירון אביגזר, שגית בי

 וניסים פרץ.  אפי דביר, אהובית זלץ, רותי רובין

 
 . הוקרההענקת תעודות  - 3לסעיף 

 
 

יב נאנחנו מצאנו לנכון לתת תעודת הוקרה לרמי בר ניב. רמי בר  מר יוסף ניסן:
הוא פנסיונר של חברת החשמל. חברת החשמל רצתה להניח לנו 

 -כבל חדש
 

 קו מתח עליון.  מר רמי בר ניב:
 

שלנו  קו מתח עליון בהספק גבוה, שעובר גם בשטח הצפוני מר יוסף ניסן:
שקיבלנו מבני שמעון. מאחר ולנו אין הידע והניסיון מה זה אומר 

עם נציגי חברת חשמל,  ואיך מתנהלים, קראנו לרמי וישבנו פה
מטר  20ובאמת הצלחנו להגיע להישג שהם יכניסו את הכבל עוד 

 מערבה. 
 

 להרחיק מהבתים.   :גב' עדי זנד
 

  -למעשה הם היו אמורים לקחת לנו מהשטח מר יוסף ניסן:
 

 זה עדיין במשולש רק יותר קרוב לכביש.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 לנו שטחים.  כן, פחות מבטל גב' עדנה זטלאוי:
 

 הנה זה הדבר הזה, בואו אני אראה לכם כאן.  מר יוסף ניסן:
 

 הוא פשוט יודע לדבר בשפה שלהם.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 הכבל עובר מכאן.  מר יוסף ניסן:
 

 הוא יודע להרחיק אותם.  גב' עדנה זטלאוי:
 

כול יהכבל מגיע מבאר שבע. עכשיו כשהוא מגיע לכאן, הוא לא  מר יוסף ניסן:
 לעבור לכיוון הזה, כי אז הוא יהיה קרוב לבתים. 
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אז פה הם לקחו שמאלה, יעבירו אותו ככה, ופה הם רצו לקחת  מר יוסף ניסן:

מטר מהכבלים הקיימים, ואז למעשה מאותו  50ימינה משהו כמו 
מטר שאסור לבנות ואסור לשהות. אז הכנסנו אותו  35כבל יש 

הרצועה וזה סטטוטורי ויש להם  המטר פנימה, למרות שז 20עוד 
 את כל הזכויות. יש להם זכויות בשטח. 

 
רגע שנייה, זה אומר, זה לא אותם גבהים. אי אפשר להזיז את זה  עייאש: .גב' רונית ד

 לצד הזה בכלל של הכביש? 
 

 היה דיון ארוך על זה.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 -הזה הוא ךכי זה אומר שכל המסלול הארו עייאש: .גב' רונית ד
 

 יש רצועה שבה...  מר רמי בר ניב:
 

 גם ככה הוא עומד כלום, אז שיהיה עליו את החשמל.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 ומאשרים רצועה.  40כשמאשרים את זה, זה נקרא תמ"א  מר יוסף ניסן:
 

 -לא, זה ברור לי, אבל עייאש: .גב' רונית ד
 

כבר עוברים כאן, אפשר לראות כאן  ןקווי מתח עליו 2קודם כל  מר רמי בר ניב:
 את הצילום שלהם. 

 
 כן לבן.  גב' ברוריה אליעז:

 
ואפשר להמשיך לראות, עוברים כבר עמודים. זו רצועה שהיא  מר רמי בר ניב:

כולה מוקדשת לטובת קווי מתח עליון של חברת חשמל בתוכנית 
 המתאר הארצית, זה לא משהו שאתה קם ועכשיו משנה להם פה. 

 
 הבנתי.  עייאש: .ב' רונית דג
 

העלויות הם מאוד גבוהות להזיז עמוד, זה פשוט מיליונים. עמוד  מר רמי בר ניב:
אחד בודד. והנה אפשר לראות כאן את העמודים. אז אנחנו 

מטר ושינינו להם את הזרועות של  20הצלחנו להכניס את זה 
ואז  העמודים, במקום עמודים כאלה עם מתלה כזה, עמוד אנכי,

 2קילומטר זה  2מטר. אז שתבינו כל מטר לאורך  27מטר,  7עוד 
 מטר זה הרבה דונמים.  27מטר  20דונם. אז 

 
 יפה מאוד.   :גב' עדי זנד

 
 זה חשוב לנו.  מר רמי בר ניב:

 
 כן בהחלט.  מר יוסף ניסן:

 
 מעולה.   :גב' עדי זנד

 
 יישר כוח.  גב' עדנה זטלאוי:
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  -י בר ניבמלמר ר מר יוסף ניסן:

 
 למה צריך להילחם בחברת חשמל, מה זה לא...?  מר שמואל לביא:

 
 )מדברים יחד( 

 
רמי איפה היית כשהיה צריך את צו האכלוס של עידן הנגב,  :גב' עדי זנד

 שהיום קיבלו סוף סוף את צו האכלוס. 
 

 בשביל הנכדים אני אבקש...  מר רמי בר ניב:
 

 ך מקצועית. תאני מצלם או : מר שלומי שטרית
 

 הוא ישלח לך תמונה.  גב' עדנה זטלאוי:
 

אז ככה: "תעודת הוקרה ניתנה בזאת למר רמי בר ניב על פועלך  מר יוסף ניסן:
המבורך בהתנדבות למען היישוב בדיונים מול חברת חשמל והנחת 

 כבל חדש בלהבים." 
 

הקטע שם,  מאוד שתעזור לנו שם בכלנשמח ועוד משהו אנחנו  : מר שלומי שטרית
 -בקטע המשולש שם, יש שם מלא

 
 סולרי.  מר רמי בר ניב:

 
 לא רק סולרי, יש שם מלא חשמל שם שאפשר לגבות שם ארנונה.  : מר שלומי שטרית

 
 )מדברים יחד( 

 
 אגב גם אישרנו אותך קודם כחבר בוועדת בחינה.  מר יוסף ניסן:

 
 בסדר גמור.  מר רמי בר ניב:

 
 ואגים לך שבפנסיה לא תהיה משועמם. דאנחנו  מר יוסף ניסן:

 
 כן, שתהיה פעיל.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 תודה רבה לכם, לכבוד הוא לי. שמחתי לעזור.  מר רמי בר ניב:

 
 )מדברים יחד( 

 
טוב, התושב הבא שאנחנו מעניקים לו תעודת הוקרה זה יניב  מר יוסף ניסן:

 . 12ים? נהוכמן. יניב הוכמן הוא רו"ח, תושב היישוב כמה ש
 

 זה יותר מידי.  :קובי נודלמן עו"ד
 

אתה רואה אני גם יודע כמה שנים כל תושב. ובאמת בשיפוץ קיץ  מר יוסף ניסן:
שעברנו בבית הספר, עשינו שמה סיור עם קובי, וקובי ככה דיבר 
עליך, ומיד לקחנו את העצה שלו, כדי שתלווה אותנו בשיפוץ 
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בשיפוצים, ובהצעות מחיר  ןובמציאת קבלנים, יש לו גם ניסיו
ובקבלנים, ובאמת בלי להמעיט בערכו חסך לנו סדר גודל של 

 ₪ בפרויקט הזה.  150,000-200,000
 

 וגם עובדיה אבל, גם עובדיה.  : מר שלומי שטרית
 

 גם עובדיה ביחד, ביחד.  מר יוסף ניסן:
 

 צוות לעניין.   :גב' עדי זנד
 

והגזברות וכל המערכת חסכו לנו עשרות  יחד עם עובדי המועצה מר יוסף ניסן:
 אלפי שקלים מהקופה של המועצה, וראוי לכל הערכה. 

 
זה מהצד שלנו, מהצד השני אני רוצה להגיד שהמהלך של למשוך  מר יניב הוכמן:

  -את ה
 

 כן נכון.  מר יוסף ניסן:
 

 -זה כבר היה עם רגל וחצי בתוך ה מר יניב הוכמן:
 

 )מדברים יחד( 
 

כל המהלך הזה נולד כי היינו בפרק זמן מאוד קצר שיפוצים, אתם  ניסן: מר יוסף
  -יודעים איזה שיפוצי קיץ, זה אתה יש לך

 
 -כשיש את בית הספר של החופש הגדול, וקייטנות ו גב' עדנה זטלאוי:

 
 בדיוק, בית הספר עסוק.  מר יוסף ניסן:

 
  נשאר זמן מאוד מאוד קצר כדי לעשות. גב' עדנה זטלאוי:

 
  -בית הספר מאוד מאוד עסוק בחודשים האלה, יש לך פרק מר יוסף ניסן:

 
 חלון זמן.  גב' עדנה זטלאוי:

 
יום ושמה אתה צריך לתת את כל  15יום  12יש לך חלון זמן של  מר יוסף ניסן:

  -ה
 

 ועוד צריך לנקות אחרי.  גב' עדנה זטלאוי:
 

של מה בכך. היה לנו קבלן  ₪ שיפוץ, זה לא דבר 600,000זה  מר יוסף ניסן:
שלמעשה כבר נבחר דרך משק וכלכלה, שהיה אמור לעשות את כל 
השיפוצים האלה, והמחירים של משק וכלכלה הם גבוהים, אנחנו 
לא רצינו לצאת למכרזים אבל בסוף לקחנו כל קבלן והוצאנו 

₪ לכל הצעה ואז  70,000הצעות מחיר, ברמה של הצעות מחיר,... 
 ו כמו שאמרתי סדר גודל של...נבסך הכול חסכ

 
מה שהתחלתי להגיד זה נכון, זו העבודה בפועל אבל ההחלטה של  מר יניב הוכמן:

למשוך את זה באמת מול משכ"ל היא בסוף נתנה אפשרות לחסוך 
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 כסף. 
 

 נכון, נכון.  מר יוסף ניסן:
 

  -אז זה צריך לדעת מר יניב הוכמן:
 

שתים ב ,רו ותמכו. הייתי מדבר עם יניבזגם שם, נכון כולם ע מר יוסף ניסן:
בלילה היינו מתחילים את השיחות מה היה ואיך עושים עשרה 

ומחר מה קורה, ובאמת בסך הכול השיפוץ כולם מרוצים, מנהלת 
בית הספר בשמיים, חדר המורים אגב אני מזמין אתכם לעשות 

 סיור במקום, רונית היית? 
 

 צריכה הזמנה, אני...  ודאי. אני לא עייאש: .גב' רונית ד
 

חדר המורים עבר שדרוג מדהים, וועד הורים מרוצה, היו להם  מר יוסף ניסן:
  -כמה בעיות בדרך, אמרתי זה לא יכול להיות

 
 אבל גם בלוח הזמנים הקצר זה היה...  100%זה לא  מר יניב הוכמן:

 
לב לדעת הכן, ווילונות וריהוט חדש בכל כיתה. באמת מחמם את  מר יוסף ניסן:

  -שיש לנו תושבים כמו יניב ביישוב, שבאמת הוא נתן את הנשמה
 

 שלא רק מדברים ומתלוננים.  גב' עדנה זטלאוי:
 

התוצאה היא באמת בכל קנה מידה מעוררת השתאות וראוי לכל  מר יוסף ניסן:
 ציון. 

 
 אני רק רוצה לציין שזה לא רק הפעילות המבורכת הזאת של יניב, ד"ר עפר לוי:

שזה לגמרי דוגמא לתרומה קהילתית ומעורבות ורוח התנדבות, 
אני גם זכיתי קצת לעבוד במסגרת המועדון העסקי, אני יודע 
שהוא הגיע גם לוועדת ביטחון, גם רעיונות של ועדת תנועה, 

  -לאיכות הסביבה, באמת כל כך הרבה
 

 ועד הורים מרכזי.  :קובי נודלמן עו"ד
 

גם יום הלימודים הארוך. זו באמת דוגמא לבן אדם  כן כמובן, ד"ר עפר לוי:
שבשקט ובצניעות ובנועם עושה פה עבודה מדהימה, ושעות רבות 

 כל שבוע בשביל היישוב וכל הכבוד, יישר כוח. 
 

יישר כוח. אז ככה אני אקריא לכם: "תעודת הוקרה ניתנת בזאת  מר יוסף ניסן:
רויקט שיפוץ בית פלמר יניב הוכמן על פועלך המבורך בהתנדבות ב

." טוב, אנחנו ניגש 2019הספר בזמן קצוב ביותר בחופשת הקיץ 
למוערכת הבאה. קודם כל כמה מילים על שמרית. שמרית ברקאי 

 וצרת התערוכות שלנו במועצה. אהיא הבת של פנינה, ופנינה היא 
 

 ואנחנו גם ביצענו תערוכה של שמרית פעם בזמנו.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 באמת?  ניסן: מר יוסף
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אגב התערוכה של חיים ביטרן שמוצגת כרגע במבואות המועצה  מר יוסף ניסן:

ובלובי, גם היא פרי יצירה של פנינה, פנינה היא אומנית בחסד 
וכנראה שזה עובר בגנים, הכישרון עובר בגנים. שמרית מובילה 

, פרויקט לזוז ביישוב, שזה פרויקט מוערך, יוצא דופן "לזוז"את 
מת ביישוב, בהשקעה במסיבות הסיום, זה משהו באמת, אני אב

כראש מועצה זה באמת כבוד לראות הפקה כזאת ביישוב שלנו, זה 
מעורר השתאות והערכה מאוד מאוד גדולים, גם ההורים, כולם 
מרוצים מהדבר הזה, וזה באמת מוערך. ושמרית גם לקחה חלק 

 ך? לבשיפוץ של בית הספר בקיץ. אולי כמה מילים ש
 

טוב, אז אני ככה בשנה האחרונה סיימתי בהצטיינות את  גב' שמרית ברקאי:
 הלימודים שלי בשנקר. 

 
 כל הכבוד.  גב' עדנה זטלאוי:

 
וכמו שיוסי ציין קודם לגבי המחול והכול שזה באמת החיים שלי  גב' שמרית ברקאי:

כל האומנות והמחול, שככה אני גם מאוד אוהבת את התחום הזה 
וב ככה הגיע עכשיו לאחרונה, אז אני מעצבת פנים טרייה, צוהעי

ויניב פנה אליי אם אני מוכנה לעזור ולקחת חלק, וזה מה שקרה, 
שזה פשוט ככה, עדיין זה לא הסתיים, יש עוד דברים לעשות 

 בשמחה. 
 

 אקססוריז.    :דוברת
 

 יז זה. רתקשיב המעצבים אין שום דבר לא מעניין אותם, האקססו  :גב' עדי זנד
 

 זה שלהם?  עייאש: .גב' רונית ד
 

 כן.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 איזה כבוד נתנו לך, כבוד שלנו.  מר יוסף ניסן:
 

 בכל אופן בכיף באהבה בשמחה.  גב' שמרית ברקאי:
 

 יופי כל הכבוד.  מר יוסף ניסן:
 

 נמשיך.  גב' שמרית ברקאי:
 

 ושיהיה לך המון הצלחה.   :גב' עדי זנד
 

"תעודת הוקרה זאת ניתנת לשמרית ברקאי על פועלך המבורך  ף ניסן:סמר יו
בהתנדבות פרויקט שיפוץ בית הספר בזמן קצוב ביותר בתקופת 

 ."2019הקיץ 
 

 תודה רבה.  גב' שמרית ברקאי:
 

 אטל. את רוצה לומר את כמה מילים ברוריה?  מר יוסף ניסן:
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  -אטי גב' ברוריה אליעז:
 

 שלא יהיו לך מילים ברוריה.  חשבתי מר יוסף ניסן:
 

 איך לא יהיה לה מילים.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 לברוריה לא יהיה מילים.   :גב' עדי זנד
 

את אטי אני מכירה מאז שהיא מדריכה, הייתה מדריכה במערכת  גב' ברוריה אליעז:
החינוך, והגעתי פעם לקריית מלאכי פעם ראשונה אני רואה 

אחר כך אמרתי 'את עובדת איתי ושהמדריכה שמרביצה תורה, 
כבר בהדרכה בכל בתי הספר שאני אוכל עד כמה שאני אוכל 
להשיג לך עבודת הדרכה.' ואומנם עבדנו יחד כמה שנים טובות, 
אחר כך במספר מקומות והעיקר במצפה רמון, שהרבה גם 
בזכותה הם קיבלו את פרס החינוך, עבדנו ביחד כצוות מדריך 

באמת קיבלו פרס חינוך, עשו עבודה ומפקח מנהל קבוצות, 
נהדרת. ואז כשהגעתי למועצה אמרתי לה: 'חביבתי עכשיו את 
ממשיכה, את תהיה במתנדבים.' ואטי עזרה בהתחלה קצת בנושא 

  -של ספרות
 

 היא סופרת.  :קובי נודלמן עו"ד
 

 ולכן היא עזרה בספרות.  גב' ברוריה אליעז:
 

 אתה רואה ספרים שלה.  אתה נכנס לדואר גב' עדנה זטלאוי:
 

ותלמידים באו, תקראו גם ספרות שואלים שאלות, ועכשיו  גב' ברוריה אליעז:
אנחנו... השנה הזאת שהיא תיצור חבורה של כתיבה יוצרת מבני 

 הנוער ונקווה לטוב, כמו שהיא יודעת לעשות. 
 

 יפה.  מר יוסף ניסן:
 

 תודה רבה.  גב' ברוריה אליעז:
 

ו שאמרה ברוריה אטל הסכימה בהתנדבות לעזור לילדים, זה מכ מר יוסף ניסן:
פרויקט מאוד מבורך שגם יימשך. אגב השנה זו השנה הראשונה 

הסטודנטים שיקבלו את המלגות.  20אפשר לומר, מזל טוב נבחרו 
והם גם כן ייקחו חלק בפעילות הקהילתית פה ביישוב, יחלקו 

  -ה באמת משהוזמחר בבוקר? כל סטודנט יידע מה הוא עושה ו
 

 מחרתיים.   :גב' עדי זנד
 

 10,000משהו ייחודי שפעם ראשונה קורה בלהבים, זה מלגות של  מר יוסף ניסן:
₪ כל אחד, אז זה באמת שיתוף פעולה עם מפעל הפיס, צריך 
להגיד את המילה תודה להם. "תעודת הערכה מוענקת לגברת 

כת במרכז ראטל אלנבוגן בתודה ובהוקרה על התנדבותך המבו
י"ב בשנת הלימודים תשע"ט, בפועלך זה -המידע של תלמידים ו'

 תרמת לקידום הישגי התלמידים, יישר כוח." 
 



 

 42 

 הוועדות היא נמצאת... כל הזמן.  2-יוסי גם בוועדת חינוך, ב :קובי נודלמן עו"ד
 

אני בחברה מכובדת יניב ושמרית שהיא הייתה תלמידה שלי, זה  גב' אטל אלנבוגן:
 תענוג, וכל החברות שיש פה.  שממ

 
 תודה רבה.  מר יוסף ניסן:

 
 ימי מצפה העליזים.   :גב' עדי זנד

 
תודה רבה. טוב, עכשיו אתה תיתן את הטלפון לעפר, עפר יצלם.  מר יוסף ניסן:

טוב, פה אנחנו סוגרים חוב ארוך שנים, אגב אנקדוטה, כשהייתי 
ורה, אז הייתי בבמשרד התחבורה יועץ מקצועי של סגן שר התח

סיכומי ישיבות שהיו של שרים קודמים של שרי תחבורה, מקבל 
וראש המועצה היה בא אומר: הנה זה סיכום עם השר הקודם. 
אמרתי... השר הקודם, אבל אנחנו קיימנו גם הבטחות של שרים 

 קודמים. 
 

 יש רצף שלטוני.  גב' עדנה זטלאוי:
 

נו קיימנו. עכשיו כמה מילים, עדנה חכן, יש רצף שלטוני, ואנ מר יוסף ניסן:
 מכירה את העניין מקרוב. 

 
אני לא זוכרת את הציור עצמו, אבל זה אפילו עוד  ,אני מכירה גב' עדנה זטלאוי:

אם אני לא טועה, הייתה איזה  1987לפני המועצה, זה עוד היה בוועד העמותה בשנת 
וכרת מה קדם למה, על זתחרויות, הייתה תחרות אחת אני לא  2שהיא תחרות, היו 

יונה  ,סמל בית הספר, ואת הסמל ההוא אני באמת זוכרת, ואני גם זוכרת מי זכתה בו
מי שלא מכיר, והייתה תחרות על סמל היישוב. את הסמל אני לא זוכרת,  רוימוביץ'פ

אבל יש ליוסי מכתב שהוא זכה במקום הראשון, מאז הסמל קצת קיבל שינויים 
 -עיצוביים

 
 זה יצא לגרפיקאי.   יר:נמר יוסי 

 
ה. הא לקצת פה ושם, אבל אני מניחה שהמקור הוא שלך. אז ואל גב' עדנה זטלאוי:

הובטח לו על ידי ועד העמותה, אני לגמרי לא זוכרת, זה כבר ממש 
דבר שככה נשכח ממני, טוב הרבה שנים, הובטח לו שזה יעבור 

מאז זה  לעיצוב גרפיקאית והוא יקבל דגם בסוף בצורת הסמל,
  -נעלם, אני לא יודעת איזו גרפיקאית עשתה

 
 יד עלומה.   :גב' עדי זנד

 
 יד עלומה, אין. אז זה הזמן באמת. גב' עדנה זטלאוי:

 
 לא יודע למה... יד עלומה.  מר יוסף ניסן:

 
לא, זה לא יד עלומה של שלומי. אז באמת בחלוף הזמן הגיע הזמן  גב' עדנה זטלאוי:

 -הבאמת להודות על 
 

 תודה רבה, עשית יופי של עבודה על הסמל הזה.  עייאש: .גב' רונית ד
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מילים, יוסי ניר הוא באמת נכס ליישוב. איש מקסים  2אז עוד  מר יוסף ניסן:
בכל רמ"ח אבריו תורם בהתנדבות, אם זה באוריגמי, אם זה 
בצילום, ואם זה פעילות בוועד של המועדון פטאנק. אגב מגיע לו 

 כי הוא אלוף להבים בפטאנק.  מזל טוב,
 

 אתה אלוף?  גב' ברוריה אליעז:
 

 אלוף להבים בפטאנק.  מר יוסף ניסן:
 

 ? ןגברת על רותי מלכי גב' ברוריה אליעז:
 

 עבר אותי, עבר אותי, כל הכבוד לו יישר כוח יוסי.  מר יוסף ניסן:
 

 תודה.   מר יוסי ניר:
 

למר יוסי ניר בזכות החותם  "תעודת הוקרה ניתנת בזאת מר יוסף ניסן:
, סמל היישוב 1987שהטבעת בעיצוב סמל היישוב הראשוני משנת 

 נראה כך היום." הנה הסמל שלנו רואים? 
 

 תודה.   מר יוסי ניר:
 

 שמנו לו את זה בבולט, כדי שכולם יראו.  מר יוסף ניסן:
 

י את תשנה. וכשעזב 14בשלהי הקריירה שלי אני עבדתי באינטל  מר יוסי ניר:
  אינטל שמה יש מושג שקוראים לו

The transfer of knowledge בכל חברות ההיי טק ב-IBM  .באינטל
כשיצאתי לפנסיה אמרתי לעצמי מה אני אעשה, ויש לי הרבה זמן. 
אמרתי אני חייב להעביר את הידע שלי בשטחים שאני אוהב 
ליישוב, והחלטתי שאני עושה בהתנדבות את כל מה שיוסי אמר 

  -עוד, אני עשיתי קורסי מחשביםו
 

 כן נכון.  מר יוסף ניסן:
 

  -גם. בקיצור אני ופרעצלים וצילום, וצילום בסמארטפון ואוריגמי  מר יוסי ניר:
 

 איש אשכולות אמרנו.  מר יוסף ניסן:
 

אני נהנה מאוד להעביר את הידע שלי, וכמו שיוסי אמר כמובן  מר יוסי ניר:
 שמחה גדולה לעשות את זה.  ישהכול בהתנדבות, ויש ל

 
 ראוי.  מר יוסף ניסן:

 
 אנחנו מאחלים לך הרבה שנים של שמחה כזאת.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 טוב חברים הישיבה ננעלה.  מר יוסף ניסן:

 
 תודה רבה.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 שתהיה שנה טובה.   :גב' עדי זנד
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 הישיבה ננעלה.

 
 
 
 
 
 

 ____ (- ) _____ 
 ן יוסף ניס מר  

 ראש המועצה 

 ____ (- ) ____ 
 גב' עדנה זטלאוי 
 מזכירת המועצה 

 
 
 
 
 
 

 יום הישיבה. לנושאים אשר על סדר  סטנוגרמה זו הוסרו חלקים אשר אינם שייכיםמהערה: 


