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  חלוקת תעודות הוקרה - 3לסעיף 

 

ערב טוב, ערב טוב לכולם, אנחנו מתחילים בטקס, כי יש חברים  :יוסף ניסןמר 
לנו עוד יום ארוך היום. אז אנחנו נתחיל עם הטקס כדי לא לעכב 

בה, פה זה טקס שאנחנו עורכים מידי ישיאת מי שגם הגיע בזמן. 
ודה לתושבים שעשו בהתנדבות למען אנחנו מוקירים הערכה ות

נו גם מתקנים הקהילה ולמען התושבים ולמען היישוב. אנח
עוולות היסטוריים של שנים, וזה גם כן דבר שהוא חשוב, אתם 
יודעים אנשים לפעמים רוצים רק את המילה הטובה, התעודה, זה 

מרוויחים מהדבר הזה. אני בשבילם המון וגם עבורנו וכולם עושה 
בנתי את זה, ואני חושב שזה דבר חשוב ונכון. אז נתחיל כבר ה

אני אומר כמה מילים על כל מי שמקבל. גברת לתת את התעודות, ו
שרה אדרי. שרה היא באמת שחקנית נשמה, אחת שרוצה תמיד 
לתרום. שרה היא שחקנית נשמה ידועה בציבור וכאן בלהבים, 

ום ולעשות, והיא מדברת איתי לפחות פעם ותמיד נכונה לתר
ביומיים או פעם ביום בממוצע כזה, ואני באמת שמח שיש לנו 

כמו שרה, שמוכנים לתרום ולתת למען הקהילה, היא  תושבים
תורמת גם במרכז הגישור וגם עכשיו בשחמט, ובאמת כל הזמן 

 יוזמת דברים ואני מאוד מודה לה על כך, אז תודה רבה שרה. 
 

  -אבל כמו שיוסי מודה לי, אני רוצה להודות לבעלי ולמשפחה שלי אדרי:שרה גב' 
 

 עד הלום.  שבזכותם הגעתי  :גב' עדי זנד
 

 תודה לכולם ויוסי תודה.  גב' שרה אדרי:
 

משה תודה. אנחנו נעבור לשוש בית און. שוש תושבת ותיקה,  מר יוסף ניסן:
רעיונות ומשפחה שורשית כאן בלהבים, וגם לה יש תמיד 

 ורצונות והיא מלווה את כל ההתרמה של הבגדים. 
 

 ועשיות.  גב' ברוריה אליעז:
 

 ייה, באמת עשייה. עש מר יוסף ניסן:
 

 והיא עוד לא יודעת מה נכון לה, כי אנחנו בונים עליה.  גב' ברוריה אליעז:
 

רק בחג האחרון היא פתחה את ביתה במאירים את להבים, ובתים  מר יוסף ניסן:
מאירים ובאו עשרות תושבים וגם שמעו סיפורים אחר כך, 

 ודה רבה.  נו נרות והיה מאוד מרגש ויפה, ותמשיכי ככה תוהדלק
 

 והבית הראשון שלך הוא בלהבים, זה הסמל של להבים.  : מר שלומי שטרית
 

 זה צריך לציין.  גב' ברוריה אליעז:
 

 זה הבית שלך.  : מר שלומי שטרית
 

 רוצה לומר כמה מילים. ש שו מר יוסף ניסן:
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 בזכות בעלה.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 יישר כוח.  גב' ברוריה אליעז:

 
אני רוצה לספר על איזה שהוא פרויקט שעשיתי, והוא לא כל כך  און: גב' שוש בית

הולך. הפרויקט הזה היה איסוף ספרים, ספרי קריאה והנחתם 
וצה לספר איך במאפייה ובמספרה של איציק זה היה בזמנו. אני ר

זה התחיל. יש לנו הרבה ספרי קריאה בבית, יש יותר מידי, גם 
לקבל ספרים, ואני שמעתי על בספרייה הספרנית כבר לא רוצה 

ונרצחה נדקרה על ידי  23שלומית קריגמן ז"ל שהייתה בת 
מחבלים בבית חורון, והיא למדה באוניברסיטת אריאל והיה לה 

ואני כנראה את הרעיון לקחתי גם  חזון להקים ספריות ציבוריות.
קצת לפני כן אני חושבת, אבל לא חשוב, אז ניסיתי להפעיל 

ייה, כי ראיתי שיש לא בהגנה יש באוניברסיטה ברכבת את הספר
ולא היה פה ביישוב, אז ניגשתי להנהלה של הרכבת והם לא היו, 
אמרו שמספר התושבים שבאים לתחנה זה לא מספק אותם, כדי 

אבל כנראה שאני סיפרתי את זה לאלי רייה ציבורית. להביא ספ
ות ספרי 2לוי, וכנראה שהוא זה שסלל את הדרך. אז יש לנו 

, וזה לא הולך, לא מתרומם, אז 2ציבוריות, עומדות פה עוד 
  -בבקשה תביאו ספרים

 
זה לא מתרומם כי אין ספרים? או זה לא מתרומם כי אנשים לא   :גב' עדי זנד

 ?צורכים את זה
 

כי אנשים לא מביאים. לא, אנשים צורכים הייתי במאפייה ושמה  גב' שוש בית און:
ולוקחים וכן מחליפים, אבל לא יודעת. סיפרו לי שאנשים באים 

הבגדים לעומת זאת שאנחנו אוספים בגדים, אז כן כבר אנשים 
יודעים ומכירים את הדבר הזה ומביאים בגדים. אבל ספרים זה 

 פחות. 
 

 איפה הספריות?  יץ:תי ליפשפרופ' מ
 

  -הספריות במאפייה גב' שוש בית און:
 

 פה במרכז.  גב' ברוריה אליעז:
 

כן, במאפייה מאחורי הדלת, מאחורי הדלת אפשר ללכת ולקחת,  שוש בית און:גב' 
  -יש הרבה ספרים. וזה היה במספרה של איציק וזה עבר ל

 
 אמרתי לך לדלת חירום...    מהקהל:

 
 -לדלת און:ש בית גב' שו

 
 בסופר.   מהקהל:

 
 זה סגור.   :דובר

 
 חכות, אז תעזרו לנו. כונניות שמ 2אוקיי, ויש פה  גב' שוש בית און:
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 איפה הכונניות?  גב' ברוריה אליעז:

 
 פה, פה.  גב' שוש בית און:

 
 פה בחוץ?  גב' ברוריה אליעז:

 
 כן. שהן ריקות.  גב' שוש בית און:

 
 יש לי המון... יעז:גב' ברוריה אל

 
 פרסמנו. זהו סליחה.  גב' שוש בית און:

 
 תודה.  גב' ברוריה אליעז:

 
טוב, אז משוש נעבור לבן זוג שלה להתנדבות יאיר בירן. הם הגיעו  :מר יוסף ניסן

לכמה ישיבות, דנו אגב גם בנושא של הספרים, אנחנו לא נאמר 
אל ללא ספק. נואש, אפשר לעודד את הדבר הזה, יש לזה פוטנצי

אז יאיר מה שנאמר על שוש זה גם עליך. באמת תודה רבה על 
  -טור, סליחה על ההכול. נועם בן אשר, ואגב הוא דוק

 
 מזל טוב.  גב' ברוריה אליעז:

 
מגיע לו גם כן מזל טוב. כל הכבוד נועם. נועם באמת איש  מר יוסף ניסן:

ערך אשכולות וכל מילה מיותרת, עושה ופועל, הקים את מ
המתנדבים במשמר האזרחי ועובד בזה ברמה היומיומית, באמת 

 יישר כוח גדול. 
 

 אמר, הוא אמר. הוא  גב' ברוריה אליעז:
 

בא ונותן מהנשמה ורואים את זה ופותח גם את הבית שלו  מר יוסף ניסן:
להרצאות, באמת כל מילה מיותרת וזה באמת כבוד לנו שאתה 

 תושב של להבים. 
 

 תודה רבה.  אשר: ד"ר נועם בן
 

מירי אדלר, גב' מירי אדלר. רגע אני אקריא לכם עד שהיא מגיעה.  מר יוסף ניסן:
ך המשמעותית ובהתנדבות לחיי התרבות וקהילת להבים. תרומת

מירי מתנדבת תמיד בכל אירוע יחד עם הצוות עם אפי ועם עוד 
כמה חברים טובים, ובאמת יישר כוח גם זמרת, גם יפה וגם אופה 

 מה שנקרא. 
 

אני רוצה לומר שאנחנו עושים את זה באהבה רבה, ובכל מקום  גב' מירי אדלר:
 שם. שמזמינים אנחנו 

 
תודה רבה, יישר כוח. והבן זוג אפי באומן, בן זוג להופעות. גם כן  מר יוסף ניסן:

על תרומתך המשמעותית ובהתנדבות לחיי התרבות וקהילת 
  -אפי באמתלהבים. 
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 היה יופי בחנוכה.  אליעז: גב' ברוריה
 

איש שנותן מעצמו בכל הזדמנות תמיד. גם פרטנר במשחק וגם  מר יוסף ניסן:
נשק וסע" שקראתי לו לא פעם הוא הגיע, והוכיח מעל ומעבר ב"

 -שבאמת
 

אני הייתי ביום  אני אגיד כמה מילים. אם אתם לא יודעים מר אפי באומן:
ל הבמה פה, גרתי עוד העצמאות הראשון של להבים, ניגנתי ע

גן וחזרתי. אבל מה שכן כשיוסי בבאר שבע בניתי, וקפצתי לפה לנ
אמרתי לו: 'תשמע, אנחנו מנסים פה כמה  רץ, אז דיברנו קצת,

חבר'ה מירי, אני ועוד אנשים להרים... זה כוח מקומי, אז הוא 
אמר: 'עניי עירך קודמים.' זו הייתה המילה שלו. ובינתיים הוא 

זה, אבל לדעתי אנחנו לא מספיק נותנים פה את הטון.  מקיים את
יטים על ולפני שבמתנ"ס והגורמים המחליטים וכאן במועצה מחל

איזה אירוע, בואו תחשבו יש פה צוות, יש פה להקת ג'ז, אני 
 מזכיר לך, להקת שירה בציבור, ואנחנו...

 
ני היישוב תודה רבה. למר מנשה ארבלי, על תרומתך לשיפור פ מר יוסף ניסן:

ם היה עובד מועצה הרבה והצבת הפסלים מעשה ידיך. מנשה אגב ג
 שנים, נכון? 

 
 . 9 מר מנשה ארבלי:

 
שנים ובאמת אף אחד לא יודע שזה הוא, כשעוברים ורואים  10 מר יוסף ניסן:

את הפסלים, אף אחד לא יודע שזה הוא, והוא יצר את זה במו 
ייבתי שתהיה גם תאורה ידיו. זה באמת מוערך ויפה, ואני התח

וגם כיתוב, יהיה. תודה רבה. פנינה ברקאי, איננה. אז תודה רבה 
  -לכם. רגע דקה

 
לפני שאתם מתפזרים, אתמול בערב אחרי החוג לתנ"ך שאנחנו  גב' ברוריה אליעז:

שנה ביישוב, שוש בית און מוצאת את הזמן גם  12מקיימים כבר 
אני מבקשת את הכבוד לבוא לחוג לתנ"ך, והיא פנתה אליי, 

שבדברי התודה שאני הולכת... שוש בית און פנתה אליי ושאלה 
נ"ך על נתינה, אם יש לי להציע לה. אותי משהו מהמקורות מהת

הלכתי לקונקורדנציה מיד, ואחד השורשים אם לא הגדול שבהם 
מבחינת אפשרויות של השורש נתן, והגעתי למסקנה להציע לה 

תשתמש בו. ושוש אמרה שהיא תבחר  משהו הבוקר, כדי שהיא
לומר משהו אחר שבער בעצמותיה והיא אמרה אותו. אבל דבר 

בת שהוא ראוי להיאמר, ואני אומר במקומה מה התורה אני חוש
שמצאתי. עניין הנתינה, פעם ראשונה בתנ"ך שהשורש הזה מופיע 
הוא בבראשית א' ביום הרביעי כאשר מדובר על המאורות. 

בראשית א' פסוק, אני אקרא גם את ט"ז קודם. והפסוק אומר ב
"ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים. את המאור הגדול 

שלת היום, ואת המאור הקטן לממשלת הלילה, ואת לממ
הכוכבים. ויתן אותם" פעם ראשונה בתנ"ך שורש נתון, "ויתן 
אותם אלוהים ברקיע השמים, להאיר, על הארץ. ולמשול ביום 

הבדיל בין האור ובין החושך, וירא אלוהים כי טוב." ובלילה, ול
, אלוהים ובכן היום הרביעי זכה שייאמר עליו שהייתה בו נתינה

נתן את האורות לעולם. האור הגדול לממשלת היום והאור הקטן 
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לממשלת הלילה וגם הכוכבים שמאירים. כל האור הגדול הזה 
ניהם שנותנים כרוך בשורש נתינה. וזה מה שעושים המתנדבים למי

לחברה שלהם אור גדול. וגם באותה הזדמנות הייתי מציינת את 
השורה הראשונה, שזה לא כל  חברי המועצה שלנו שמתנדבים מן

כך מובן מאליו שאתה בא ונותן כל הזמן למען הציבור לאורך 
שנים. אז לכל הנותנים זאת הזדמנות ששוש אתגרה אותי להסתכל 

לדבר תורה ולהודות לכם קשור את זה , ויכולנו לנתןכאן בפועל 
 בהזדמנות הזאת. 

 
 תודה רבה.  מר יוסף ניסן:

 
 )מדברים יחד(

 
 יאללה אפשר לפתוח את הישיבה?  עייאש: .גב' רונית ד

 
כן, פותח את הישיבה, ערב טוב לכולם. סיימנו מה שרונית כל כך  מר יוסף ניסן:

 אוהבת. 
 

 פעם אחרונה, הבטחת. זו אבל הבטחת לנו ש עייאש: .גב' רונית ד
 

 אנשים.  3 גב' ברוריה אליעז:
 

 הובטח שזו הפעם האחרונה.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 אנשים כל פעם.  3לא, הוא אמר  גב' ברוריה אליעז:
 

 הוא אומר כן, הבטיח פעם אחרונה.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 אם היא הבינה, היא הבינה.  מר יוסף ניסן:
 

 אני קשה לי.  :יאשעי .גב' רונית ד
 

 היא הבינה.  מר יוסף ניסן:
 

 זה כתוב בפרוטוקול.  גב' ברוריה אליעז:
 

 טוב, אני פותח את הישיבה. אני מבין שעופר וכפיר אינם?  מר יוסף ניסן:
 

 עופר איננו. הוא אמר לכם משהו?  גב' ברוריה אליעז:
 

 עופר איננו, קובי איננו, כפיר איננו.  גב' עדנה זטלאוי:
 
 . 17:00קובי היה איתי בתל אביב עד שעה  : ר שלומי שטריתמ
 

 כפיר הודיע אגב שהוא מרגיש לא טוב, והוא לא יוכל להגיע.  פרופ' מתי ליפשיץ:
 

 אינם.  3אז  גב' ברוריה אליעז:
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 אישור פרוטוקולים: - 1לסעיף 

 . 3.12.19מיום  9/2019פרוטוקול ישיבה 
 .  3.12.19מיום  2019פרוטוקול ישיבה ז/

 
, 9/2019טוב, אנחנו מאשרים פרוטוקולים, ישיבה מיום  ר יוסף ניסן:מ

 הפרוטוקולים? מאושרים.  2הפרוטוקולים מאושרים 
 

 אני לא קראתי אותם.  גב' ברוריה אליעז:
 

  -תקציב גב' עדנה זטלאוי:
 

 לא קיבלתי ולא קראתי.  גב' ברוריה אליעז:
 

 במייל.  :דובר
 

 ת, לא ראיתי אותם. לא יודע ז:גב' ברוריה אליע
 

אגב צריך לבדוק את המייל, היא טענה שהיא לא קיבלה איזה  מר יוסף ניסן:
 מייל. 

 
  -אני לא מקבלת כל כך מיילים, אבל זה גב' ברוריה אליעז:

 
 כבר את המייל ברוריה.  עדכנו גב' עדנה זטלאוי:

 
יין אותה, אל ה לי שזה מענפעם אחת בעלך צעק עליי: 'לא נרא עייאש: .גב' רונית ד

 תשלחי לי יותר.' 
 

 עליך הוא צעק?  גב' ברוריה אליעז:
 

 את ההזמנה הזאת קיבלת?  גב' עדנה זטלאוי:
 

 להיום כן.  גב' ברוריה אליעז:
 

 אז את בתוך קבוצה, אני לא שולחת...  גב' עדנה זטלאוי:
 

  -פתח לייודעת, לא נ מהיום קיבלתי. אז אני לא יודעת, אני לא גב' ברוריה אליעז:
 

 את בתוך קבוצה, לא שיניתי בקבוצה כלום.  גב' עדנה זטלאוי:
 

, אני אומרת לכם אני לא קראתי, אני לא יכולה -לא נפתחו לי ה גב' ברוריה אליעז:
 לאשר. 

 
 אני אצלם לך.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 אני לא יכולה לאשר.  גב' ברוריה אליעז:

 
  -לךאצלם  ה שאניאת רוצ גב' עדנה זטלאוי:
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  -אני אקרא גב' ברוריה אליעז:
 

 ואני אשלח לך?  גב' עדנה זטלאוי:
 

 אני פה, אני אקח את זה.  13:00-כן, אני אקח את זה מחר ב גב' ברוריה אליעז:
 

 )מדברים יחד( 
 

 טוב, הפרוטוקולים אושרו, בואו נתקדם.  מר יוסף ניסן:
 

  ולים כלהלן:: הוחלט פה אחד לאשר את הפרוטוקהחלטה
 .  3.12.19מיום  2019פרוטוקול ישיבה ז/

 
 ווח ראש מועצהד - 2לסעיף 

 
קודם כל בנושא החניון של הרכבת יש דיווח ראש המועצה.  מר יוסף ניסן:

התקדמות מאוד מאוד גדולה, אני מאמין שבשבועיים הקרובים 
 זה ייסגר. 

 
 קח את הזמן שלך...  : מר שלומי שטרית

 
 הכי חשוב. נביא תוצאות זה  :מר יוסף ניסן

 
 תביא תוצאות, קח את הזמן.  : מר שלומי שטרית

 
  -₪ 730,000-בתקציב זה נכנס כ מר יוסף ניסן:

 
 תשלש את זה וזה יהיה בסדר.  :גב' עדי זנד

 
 וזה הולך לכיוון יותר טוב, אני אעדכן אתכם, בסדר?  מר יוסף ניסן:

 
להתייחס לנושא אני רוצה לומר כמה דברים. אני רוצה  

. אגב זה שיצא במפה גם שרונים, זה ההתנגדויות על שרונים
ה מופיע בטבלה זה משהו שנעשה בתום לב, לא שזה משהו שז

אומר שמחר מתחילים לבנות את השכונה הזו, אלא זה כתוב 
 שמה, זה פרויקטים עכשוויים ועתידיים. 

 
 תום לב? לא מסתכלים?  עייאש: .גב' רונית ד

 
 לא, מה זה קשור? זה בסדר.  ניסן: מר יוסף

 
מסודר  מה זה תום לב? מישהו מוציא מפה של להבים עם כיתוב עייאש: .גב' רונית ד

ה שהיה חשוב, ושכונה עם תמונה של ראש המועצה, כי זה מ
  -שלמה מופיעה

 
 זה בעיה, את אישרת את השכונה הזאת.  מר יוסף ניסן:

 
 תה אומר בתום לב, זה מה שמפריע לי. י בעיה, אם אבוודאי שיש ל עייאש: .גב' רונית ד
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ונה שאושרה אבל זה חלק מהעתיד של השכונה, כרגע זו שכ מר יוסף ניסן:

  -להפקדה, יש תהליך עם השכונה הזאת
 

 . לא, זה לא אותו דבר, מה פתאום  עייאש: .גב' רונית ד
 

  -רגע, רגע מר יוסף ניסן:
 

 ת לרחובות. אתה כבר המצא גב' ברוריה אליעז:
 

 )מדברים יחד( 
 

 יש תכנית כזאת, יכול להיות...  מר יוסף ניסן:
 

 ת לתוכנית הזאת. אבל יש התנגדויו :גב' עדי זנד
 

  -נכון, יכול להיות שהיא תבוטל. כרגע זו תכנית מר יוסף ניסן:
 

  -כל עוד שלומי שטרית חבר מועצה : מר שלומי שטרית
 

 שנה.  30ה עוד שלומי אתה לא תהי :גב' עדי זנד
 

  -כרגע בשלב זה מר יוסף ניסן:
 

 ... ככה את מאחלת לי?  : מר שלומי שטרית
 

 בר מועצה אמרת. ח :גב' עדי זנד
 

 )מדברים יחד( 
 

נקודה. יתקבלו ההתנגדויות והיא תיפול,  .כרגע זו שכונה עתידית מר יוסף ניסן:
אז זה יכול לקרות, הכול בסדר. כרגע זו שכונה עתידית זהו. 

  -בואו נתקדם. אז כרגע
מר, התהליך הוא כזה, מאחר ולא דנו בזה מעל שנה כרגע זה או  

שנה וחצי, ההתנגדויות עברו לוועדה המחוזית. אנחנו ביקשנו  –
מרשות מקרקעי ישראל להחזיר את זה לוועדה  –מרמ"י 

המקומית, והם החזירו את זה לוועדה המקומית לצורך שמיעת 
תהליך הוא שהוועדה המקומית אמורה בתוך התנגדויות. כרגע ה

חודשים להתחיל לשמוע התנגדויות, אלה לוחות הזמנים. מי  3
שיישב בוועדה או לא יישב בוועדה אנחנו נדע בקרוב. מי שיוכל 

  -לשבת או לא לשבת בוועדה. אז זה דבר שחשוב שתדעו
 

 זה חזר אלינו לוועדה המקומית?  :גב' עדי זנד
 

שוב שתהיו מעודכנים. , כן, זה חזר. אז זה חשוב שתדעו כי חןכ מר יוסף ניסן:
מכיוון שאם שואלים אתכם ברחוב או תושבים שזה מעניין 
אותם, אז שתדעו לפחות את התשובה. אני רוצה לומר עוד כמה 
דברים לגבי התקציב. התקציב הוא כל הזמן משתנה במהלך 

תקציבי השנה, כי למעשה אנחנו אישרנו תקציב שזה התכנון ה
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עים שום דבר לא נשאר סטטי, שלנו במועצה. אבל כמו שאתם יוד
ויש המון דברים שמשתנים במהלך השנה. למשל בשנה האחרונה 
נוצר פה חוב של גינון, שלא לקחנו אותו בחשבון בתקציב והיינו 

₪ מקופת המועצה על תביעה  120,000צריכים לשלם עוד 
צאה שלא תכננו אותה, משפטית שהייתה בגין הגינון. אז זה תו

נכפתה עלינו, וכאלה הוצאות יש חדשות  אבל היא מה שנקרא
לבקרים, זה לא ההוצאה היחידה. למשל ביטוח נושאי משרה. 
היו פה הרבה תביעות, היו פה המון תביעות והפוליסה קפצה לנו 

₪. עוד פעם זה דבר שלא תכננו אותו, והוא  90,000-₪ ל 9,000-מ
ואנחנו צריכים להתמודד איתו ואין מה משהו שנוחת עלינו 

עשות. יש פה תוספות מעונות להורים עם ילדים, גם כן סדר ל
₪. הייתה תוספת לעובדי ההנדסה של תמרוץ כל  80,000גודל של 

₪. בקיצור זה דברים שלא נלקחים בחשבון, זה  12,000-עובד ב
דברים שנוחתים במהלך השנה ואתה עכשיו צריך להתמודד 

 כפה עלינו. נושא הזה של האשפה אגב, זה גם משהו שנאיתם. ה
 

 איזה אשפה?  עייאש: .גב' רונית ד
 

רפרנט אשפה הזה, שזה לא רפרנט זה למעשה כסף שמתבטא  מר יוסף ניסן:
בחשבונית, שגם כן נכפה עלינו, אבל עכשיו נערכנו לזה מראש 

₪ את התקציב לפינוי אשפה. מה שנסגר  150,000והגדלנו בעוד 
את אומרת נובמבר יתם זה שהם יקבלו חודשיים עוד השנה, זא

דצמבר במקום הם רצו ספטמבר אוקטובר, אז הם יקבלו נובמבר 
דצמבר בשנה הבאה וזה ייחשב, זה שוכלל במהלך השנה, אז זה 

 עוד דבר שקרה. 
 

 אני חושבת שלא הצגת פשוט את עורך הדין החדש.  עייאש: .גב' רונית ד
 

יודעים עזבה, והגיע  דקים, צודקים, צודקים. קרין כמו שאתםוצ מר יוסף ניסן:
  -עו"ד חדש

 
 יגאל ברק.  : מר שלומי שטרית

 
 כן, שלומי כבר עשה היכרות איתו, אתה רוצה לומר כמה מילים?  מר יוסף ניסן:

 
כן, נעים מאוד אני עורך דין יגאל ברק עופר. אני אחראי עכשיו,  עו"ד יגאל ברק:

ן בשבוע הבא למעשה אני מתחיל במשרד גדעוהתחלתי לעבוד, 
שנים עורך דין, יש לי הרבה ניסיון בתחום  10פישר. אני 

 הרשויות המקומיות. 
 

 איפה עבדת קודם אם אתה רק עכשיו מתחיל אצל פישר?   עייאש: .גב' רונית ד
 

 . ניעד עכשיו עבדתי במשרד ליבנה ימי עו"ד יגאל ברק:
 

 וב אגב. הם פה מהייש מר יוסף ניסן:
 

 )מדברים יחד( 
 

 אז את כן מכירה.  מר יוסף ניסן:
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 זהו, אני מצפה לעבודה טובה ושיתוף פעולה פורה.  עו"ד יגאל ברק:

 
 ומאיפה אתה בארץ?  :גב' עדי זנד

 
 אני מרתמים ברמת נגב.  עו"ד יגאל ברק:

 
 שיהיה בהצלחה, ברוך הבא.  :גב' עדי זנד

 
 ם, הבוסים שלו לשעבר. ים. לא מלהבימלהבים, מלהב : מר שלומי שטרית

 
 מאיפה אתה בארץ?  ב' ברוריה אליעז:ג
 

 מרתמים מרמת נגב.  עו"ד יגאל ברק:
 

 אותו דבר להבים רתמים, אותו דבר.  : מר שלומי שטרית
 

 אצלך.  גב' ברוריה אליעז:
 

 הוא לפחות יותר קרוב לישיבות...  גב' עדנה זטלאוי:
 

י עם כל לובינג לטובת המשולש הצפונלקחת חברת  אנחנו רצינו מר יוסף ניסן:
דרומה, והבנו שאין לזה היתכנות כרגע  צה"למה שקורה במעבר 

לצערנו, מכיוון שהמכרז יצא לדרך, אין ממשלה, בהחלטת 
, וברגע שזה נכתב כך צריך ליקיתהממשלה נכתב שזה יהיה 

לשנות את החלטת ממשלה, וכשאין ממשלה והמכרז כבר 
כסף. אני רציתי לתת לזה אפילו  טעם וחבל לזרוק מסתיים אין

של חודש לבדוק, אבל הייתה חברה באמת שעשתה  סצ'אנ
בדיקה, חזרה אלינו, שלומי גם בעניין, והם המליצו לנו לא 

 להוציא כסף על הדבר הזה, ביושר רב צריך לומר. 
 

הכסף אני הבאתי את החברה והם אמרו לנו אין טעם, חבל על  : מר שלומי שטרית
 שלכם. 

 
 כן.  יוסף ניסן: מר

 
 למה?  :דוברת

 
להיות לוביסטיים לנסות להביא את קריית המודיעין למשולש  : מר שלומי שטרית

פה. הם ממש היו בסדר, אמרו: חבר'ה אנחנו רוצים את הכסף, 
 אבל אין טעם. 

 
  -כן. טוב, זה עד כאן, אנחנו נעדכן אתכם בהמשך לגבי ה מר יוסף ניסן:

 
, הם משתמשים ברכבת ליקיתבואו נעשה משהו אחר, שיזוז ל ש:עייא .ת דרוניגב' 

 ק"מ, שיעשו שינוי חלוקת הכנסות.  7שלנו 
 

 כן, זה נכון, זה נכון.  מר יוסף ניסן:
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 למה שהם יתנו?  : מר שלומי שטרית
 

 למה שלא ננסה?    עייאש: .גב' רונית ד
 

 כי למה אנחנו היינו נותנים...  גב' ברוריה אליעז:
 

 הלא כבר יש לך.  כי את   עייאש: .ת דגב' רוני
 

  -אוקיי, אבל מה : מר שלומי שטרית
 

 את הלא כבר יש לך.    עייאש: .גב' רונית ד
 

 מה הטיעון? תני לי טיעון.  : מר שלומי שטרית
 

 הטיעון אמרתי.    עייאש: .גב' רונית ד
 

 )מדברים יחד( 
 

 ק"מ לשם.  7... מלהבים יש לך    עייאש: .ד גב' רונית
 

 מה פתאום... רכבת לשם.  : שלומי שטריתמר 
 

 ברור שרכבת לשם.    עייאש: .גב' רונית ד
 

 -רונית, אני דיברתי על זה עם הממונה על המחוז מר יוסף ניסן:
 

 אז אם תהיה רכבת...  : מר שלומי שטרית
 

, אני מציגה לך ארגומנטים למה מהגורן תזמין אותי לישיבה עייאש: .גב' רונית ד
 ומהיקב. 

 
 אחד, אחד, אחד מהותי.  : שלומי שטרית מר

 
 אבל שלומי, זה לא קשור שלומי, אני רוצה שתבין.  מר יוסף ניסן:

 
 מה זה?    עייאש: .גב' רונית ד

 
אני כבר דיברתי על זה עם הממונה על המחוזי, והיא אמרה שכן  מר יוסף ניסן:

  -כן צריך להתחיליש קייס ו
 

 אין שאלה בכלל.    עייאש: .גב' רונית ד
 

 ןאני מציעה להשתמש בשירותיה של רונית בניהול משא ומת :גב' עדי זנד
מהסוג הזה, ולהביא טיעונים, אם נרוויח מזה שבמקרה יגידו לנו 

 כן, אז מה טוב. 
 

₪ מקבלים מנאות חובב כסף מיליון  ליקיתלמשל ידעת ש מר יוסף ניסן:
 ה סליחה? בחודש? בשנ
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אבל למה שאתה תקבל, עומר נמצאת ליד, זה ליד... יכול מחר גם  : מר שלומי שטרית
  -בית קמה תתבע

 
  -יש חלוקת הכנסות... ואנחנו מועצה ענייה מר יוסף ניסן:

 
 ? ליקיתשל מי השטח הזה של  גב' עדנה זטלאוי:

 
 איזה ענייה?  גב' ברוריה אליעז:

 
 )מדברים יחד( 

 
 אז יש לנו כבר תביעה לחלוקה צודקת.  לאוי:גב' עדנה זט

 
  -זה הוא כבר חתם   עייאש: .גב' רונית ד

 
אני הייתי הולך על תביעה, אם כבר אנחנו הולכים הייתי הולך  : מר שלומי שטרית

 על... 
 

 )מדברים יחד(
 

בזמן הם הלכתם לעידן הנגב, אבל אם היית הולך מספיק אחורה  עייאש: .גב' רונית ד
 כל הדיון של בני שמעון לחלוקת בעידן הנגב.  המרו את

 
 לא.  מר יוסף ניסן:

 
 אני אומרת לך.   עייאש: .גב' רונית ד

 
 לא. הם לא יכולים להמיר.  מר יוסף ניסן:

 
 אני אומרת לך איך ראה את זה משרד הפנים.   עייאש: .גב' רונית ד

 
 לא, לא.  מר יוסף ניסן:

 
 ל ועדה. ... חלוקה ש ייאש:ע .גב' רונית ד

 
לא, לא. בואי אני קצת ארענן את זיכרונך אולי את לא יודעת,  מר יוסף ניסן:

לדעתי המועצה כן הגישה גם חלוקה לוועדה לחלוקת הכנסות 
 וגם על שטחים. 

 
 ברור, אני לא מדברת על שטחים.    עייאש: .גב' רונית ד

 
סיים בוועדת אמרו: אוקיי, בואו נגם ועדת גבולות. בסוף הם  מר יוסף ניסן:

  -גבולות ואז נתפנה לטובת ה
 

  -ואתה חתמת לוותר על ההכנסות   עייאש: .גב' רונית ד
 

 רק בעידן הנגב.  מר יוסף ניסן:
 

  -לא, אבל משרד הפנים המיר   עייאש: .גב' רונית ד
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 ניר זמיר דיבר על זה.  :גב' עדי זנד

 
 בבקשה.    עייאש: .גב' רונית ד

 
  -דיבר על זה ב ניר זמיר :גב' עדי זנד

 
  -זאת כרגע הפרשנות או מר יוסף ניסן:

 
 לא פרשנות, יוסי אתה ויתרת בלי לדעת.    עייאש: .גב' רונית ד

 
 לא, לא, זה ממש לא.  מר יוסף ניסן:

 
  -אתם יודעים מה :גב' עדי זנד

 
 את לא צודקת.  מר יוסף ניסן:

 
 ק את זה. אז בואו נבדו :גב' עדי זנד

 
 לא רק שנבדוק אנחנו... את התהליך.  :מר יוסף ניסן

 
  -אם אפשר אז צריך להמשיך את התהליך. ואם ויתרנו אז אנחנו :גב' עדי זנד

 
יש תהליך כזה, יש כבר תהליך כזה. אני רוצה לומר עוד משהו על  מר יוסף ניסן:

מועדון הנוער, מועדון הנוער אנחנו כרגע משפצים את החלק 
 חודשים.  6-ל 4של בין  ישן שבו. ייקח סדר גודלה

 
  -איך? מאיפה : מר שלומי שטרית

 
 איפה? זה נגמר.  גב' ברוריה אליעז:

 
 ראיתי שעכשיו מסביב גם הכול אתם עושים שם.  : מר שלומי שטרית

 
 כן.  מר יוסף ניסן:

 
 זה ייגמר...  גב' ברוריה אליעז:

 
נו לעשות משהו נפלו. האבנים נפלו, רציהיינו חייבים האבנים  מר יוסף ניסן:

אחיד, אין מה לעשות זה בניין אחד, זה מבנה אחד. צריך היה 
לחבר בין הדברים. לא רק זה גם בפנים היה צריך לעשות מזגנים 

  -וריצוף וחדרי שירותים, בקיצור יש שמה
 

 בקיצור הכי טוב היה להרוס את זה ולבנות את הכול מחדש.  :גב' עדי זנד
 

 לא, לא.  יוסף ניסן: מר
 

 לא, זה המון זמן כבר נמשך.  :גב' עדי זנד
 

 זה נכון שהתכנון לא היה נכון, והיה צריך להתחיל מהתחלה.  :מר אלעד ארזי
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אני ממליצה שבמקום לדבר סתם תלכו ותראו. זה נראה ממש  גב' ברוריה אליעז:

משובב עין, אולמות מאוד יפים. יש תיקון של החלק החדש 
 . אי ללכת ולראות את זהוכד

 
  -ברוריה, למה את אומרת שלא היינו שם? למה את אומרת זה  עייאש: .גב' רונית ד

 
 משום שלפי מה שאני שומעת לא היית. כי אחרת היית מתפעלת.  גב' ברוריה אליעז:

 
טוב, אנחנו מתקדמים. בנושא הגינון יש מנהל עבודה חדש  מר יוסף ניסן:

 ר הרגיל. עושה עבודה יוצאת מגד בחברת גינון, ובאמת
 

 מה זה מנהל עבודה במקום איברהים?  : מר שלומי שטרית
 

 לא.  מר יוסף ניסן:
 

 לא, איברהים זה עובד מועצה.   עייאש: .גב' רונית ד
 

  -במקום איסמעיל שעבד בחברה מר יוסף ניסן:
 

 לא, אולי במקומו צריך.  : מר שלומי שטרית
 

בודה לעילא ולעילא. אגב הוא , באמת עושה עאמיןגני  בחברה של מר יוסף ניסן:
שנה במכון ויצמן, ומכון ויצמן אתם יודעים מה זה, זה  20עבד 

משהו אחר לגמרי. טוב, אני מתקדם בפרוטוקול. חלוקת תעודות 
 הוקרה עברנו. 

 
 מינויו של עו"ד רפי גיל ליו"ר ועדת ערר לארנונה - 4לסעיף 

 
 ו"ר ועדת ערר. יעים על מינויו של רפי גיל ליאנחנו מצב מר יוסף ניסן:

 
 רק שבהחלטה זה יהיה בכפוף לחוות דעת על אי ניגוד עניינים.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 על אי ניגוד עניינים. בסדר? כולנו פה אחד?  מר יוסף ניסן:

 
 פה אחד רפי גיל יו"ר ועדת ערר?  גב' עדנה זטלאוי:

 
 . מהו? רה, אם אפשר להגיד עליו מילה..אני לא מכי  עייאש: .גב' רונית ד

 
 איך הוא הגיע?  :גב' עדי זנד

 
 -תראו, זה לא סוד שניסינו ל גב' עדנה זטלאוי:

 
רגע, הוא היה כבר מועמד וחשבנו אחרי זה שעו"ד מאיר בן חמו  מר יוסף ניסן:

מתאים ממנו, ואז מינינו אותו ואז הוא נקלע, היה חשש שהוא 
  -ואז הוא ויתר, וחזרנו לרפי נקלע לניגוד עניינים

 
 לפי איזה קריטריונים קובעים מי מתאים?  גב' ברוריה אליעז:
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הוא צריך להיות עורך דין וצריכה להיות לו נגיעה לרשויות  מר יוסף ניסן:

 מקומיות ונדל"ן. 
 

 צריך להיות תושב קודם כל.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 ותושב.  מר יוסף ניסן:
 

 ות ניסיון. שנ 5כשיר להיות שופט שלום עם ו עו"ד יגאל ברק:
 

 כן.  מר יוסף ניסן:
 

 מה? לא הבנתי עוד פעם.   עייאש: .גב' רונית ד
 

שנות  5הוא צריך להיות כשיר להתמנות לשופט שלום, כלומר  עו"ד יגאל ברק:
 ניסיון כעורך דין. 

 
אזוטרי, יש שנות ניסיון. עוד הפעם לדעתי זה משהו  5כן, יש לו  מר יוסף ניסן:

 . 4, 3בשנתיים, לנו אולי מקרה כזה 
 

 מה זה ועדת ארנונה? על מה מדובר?  גב' ברוריה אליעז:
 

יוסי, כשאתה אומר בעד או נגד אתה צריך להבין על מה, זה לא  עייאש: .גב' רונית ד
משנה אם מרימים את האצבע, איך אומרים אם זה דן פעם אחת 

  -בשנה...
 

 בעיה. אין  מר יוסף ניסן:
 

  -א מכירים אותו, אתה שואל את דעתנול  עייאש: .גב' רונית ד
 

 אין בעיה.  מר יוסף ניסן:
 

כשאתה לא מכיר אין לך דעה. אז אפשר גם לא להצביע, אבל אם   עייאש: .גב' רונית ד
 אתה רוצה שנצביע בעד אז מן הראוי שתספר לנו מי הבן אדם. 

 
הקשרים ניסיון רב בנדל"ן, אגב הוא יו"ר אז אני אומר יש לו  מר יוסף ניסן:

מול הרשויות המקומיות בלשכת עורכי הדין. הוא מונה להיות 
יו"ר, ובאמת איש שאכפת לו, מוכן גם להתנדב, זה התנדבות 
כמובן, ומבורך. אני חושב שהוא מספיק, מההיכרות מספיק 

כדי לייצג את האינטרסים של המועצה בכל סוגיה  יאינטליגנט
  שתהיה.

 
  -לארנונה עררהתפקיד של יו"ר ועדת  דווקא זה לא גב' עדנה זטלאוי:

 
 לא, בסדר.  מר יוסף ניסן:

 
  -הוא צריך להיות אובייקטיבי גב' עדנה זטלאוי:

 
 בסדר, אובייקטיבי.  מר יוסף ניסן:
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 זו ועדה שיפוטית.   גב' עדנה זטלאוי:

 
 ... בין המועצה לבין התושבים.  עו"ד יגאל ברק:

 
  ..הוועדה למועצה. אין עניין בין גב' עדנה זטלאוי:

 
 בין המועצה ובין תושבים.   עייאש: .גב' רונית ד

 
 כן, או גופים לאו דווקא תושבים.  עו"ד יגאל ברק:

 
 )מדברים יחד( 

 
 לא אכפת לי שנזמין אותו לישיבה הבאה ושהוא ידבר על עצמו.  מר יוסף ניסן:

 
ם לדעת על מה רוצה לשאול את דעתנו, אנחנו צריכי כשאתה עייאש: .גב' רונית ד

 הדעה, זה הכול. 
 

 בסדר? פה אחד כולם? כולם. אין בעיה מקובל, בסדר גמור.  מר יוסף ניסן:
 

, מינויו של עו"ד רפי גיל ליו"ר ועדת ערר לארנונה: הוחלט פה אחד לאשר את החלטה
 .הלמועצוף לבדיקת אי ניגוד עניינים על ידי היועץ המשפטי בכפ

 
  יו"ר לועדת בקורתמינוי  – 5לסעיף 

 
 

 הנושא האחרון ירד מסדר היום, זה מינוי יו"ר ועדת ביקורת.  מר יוסף ניסן:
 

אבל זה מה שיש לך בדיווח יוסי? הכול מצוין? כאילו הכול   עייאש: .גב' רונית ד
עובד מתפקד לשביעות רצונך? לא, רציני. מה זאת אומרת, מה 

אישרנו כל כך הרבה דברים, מה עם השיפוץ של  ,-עם שיפוץ ה
 הכניסה למתנ"ס? 

 
אין עדיין תכניות, זה רק אושר התב"ר לאחרונה. מהנדס חדש  מר יוסף ניסן:

כנס עם הרבה נושאים והוא לומד את התב"רים עכשיו, הוא נ
תב"רים פתוחים. צריך לשבת  30לומד את כל התב"רים, יש פה 
מה אנחנו מקדמים, מה עושים, על כולם אחד אחד, לראות 

איזה כספים אפשר לחלץ משם, מה אנחנו עושים ומה לא, ונצא 
דכן לדרך נעדכן אתכם, ברגע שזה יהיה על הפרק אנחנו נע

אתכם, בסדר? אגב חוברת של היעדים עם החזון של כל מחלקה 
בלהבים תצא בקרוב גם לתושבים, אם זה מחלקת הנדסה, 

עבודה שנתית, יהיה משהו מסודר,  חינוך, ביטחון, עם תכנית
כמו שצריך אגב. אגב אני חשבתי שזה נכון גם בשנה שעברה, 

היה  אבל עם הזמן שקיבלנו ובתקציב שקיבלנו שהוא כבר
מובנה, וגם העובדים שהתחלפו זה היה נכון, אנחנו נפרסם את 

 זה בקרוב. 
 

 תזכיר את שני הפרוטוקולים האלה.  גב' עדנה זטלאוי:
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 איזה?  ף ניסן:מר יוס

 
 פרוטוקולים של ועדת הנחות.  2שמונחים על שולחן המועצה,  גב' עדנה זטלאוי:

 
  -חותפרוטוקולים של ועדת הנ 2יש  מר יוסף ניסן:

 
 הם פה על שולחן המועצה.  גב' עדנה זטלאוי:

 
שמובאים לשולחן המועצה, לא צריך להצביע עבורם, אז אני  מר יוסף ניסן:

 בקשות יש פה?  רק מעדכן. כמה
 

לא, לא משנה אנחנו לא מאשרים את זה, זה רק מונח על שולחן  גב' עדנה זטלאוי:
 המועצה. 

 
 )מדברים יחד( 

 
 לא צריך לפרט את זה.  :גב' עדנה זטלאוי

 
אגב עוד הודעה, השבוע נבחרה מנהלת למתנ"ס קבועה שמה  מר יוסף ניסן:

 יעל חמאווי. 
 

 היא באה?  מאיפה  עייאש: .גב' רונית ד
 

 מסוסיא, בחורה שבאמת עשתה רושם מצוין.  מר יוסף ניסן:
 

 היא דתייה נכון?  : מר שלומי שטרית
 

 דתייה.  מר יוסף ניסן:
 

 מרשים.  :זנד גב' עדי
 

 ילדים.  10עם  הדתיי מר יוסף ניסן:
 

 ... שהייתה צריכה להיות במיתר?  : מר שלומי שטרית
 

 לא, לא.  מר יוסף ניסן:
 

 ים יחד( )מדבר
 

 זאת פספוס.  : מר שלומי שטרית
 

 נכון, היא הייתה טובה.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 זאת פספוס, זאת פספוס.  : מר שלומי שטרית
 

 היא לא פחות טובה ממנה שלומי.  ניסן:מר יוסף 
 

 היא טובה מאוד.  גב' עדנה זטלאוי:
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 היא עבדה בהר חברון?   עייאש: .גב' רונית ד

 
 כן.  : מר שלומי שטרית

 
 לא, בסוסיא.  מר יוסף ניסן:

 
 )מדברים יחד( 

 
היא טובה, גם המבחנים שלה מעולים, גם עשתה רושם חיובי  מר יוסף ניסן:

 מאוד באמת. 
 

האמת שכל הדתיות האלה והדתיים האלה אני אוהב אותם.  : מר שלומי שטרית
 באמת. 

 
 מתי היא מתחילה?   עייאש: .גב' רונית ד

 
 היא צריכה להודיע שם עוד חודש.  מר יוסף ניסן:

 
 חודש.  גב' בתיה הרפז:

 
 זה היה נכון גם, זה היה נכון לקבל ולהחליט.  מר יוסף ניסן:

 
 אז מתי היא מתחילה?  גב' ברוריה אליעז:

 
  -אגב היא הייתה מועמדת בפעם האחרונה מר יוסף ניסן:

 
 נו ומה קרה?  גב' ברוריה אליעז:

 
לא לבחור, היא הייתה הכי קרובה, החלטנו לא לבחור החלטנו  מר יוסף ניסן:

 ולעשות עוד סבב. 
 

 ומאז היא השתדרגה.  :גב' עדי זנד
 

 והיא השתדרגה.  מר יוסף ניסן:
 
 פעם שנייה היא ידעה לעשות...  :ב' עדי זנדג
 

 גם אז היא הייתה גבולית ועכשיו היינו סגורים עליה.  מר יוסף ניסן:
 

 וין, שיהיה בהצלחה. יופי מצ :גב' עדי זנד
 

תגיד לי יוסי בעידן הנגב שמה מתחילים להתאושש מכל  : מר שלומי שטרית
 הטעויות שהם עושים? 

 
 ויות? איזה טע מר יוסף ניסן:

 
מה? אני הבנתי שהמנכ"ל שם חרג בבנייה בהרבה הרבה  : מר שלומי שטרית

 מהתקציב. מה זה לא סוד. 
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  -קבלנים לא, התהליך של תחילת מר יוסף ניסן:

 
זה לא סוד שהם לקחו שמה כסף ובנו שמה והתכרעו ולא היה  : מר שלומי שטרית

 להם כסף, וזה אחת הסיבות שאנחנו לא מקבלים כסף. 
 

 נכון.  :דוברת
 

 לא.  מר יוסף ניסן:
 

 מה לא?  : מר שלומי שטרית
 

 בטח יוסי.   עייאש: .גב' רונית ד
 

  -לבנות שמה את עידן הנגב בוודאי יוסי. הם יכלו : מר שלומי שטרית
 

 זאת לא אחת הסיבות.  מר יוסף ניסן:
 

 מה לא אחת הסיבות?  : מר שלומי שטרית
 

 ו הדברים האלה גרמו לזה, זה לא. לא האי סדרים א מר יוסף ניסן:
 

 הוא לא אמר אי סדרים, הוא אמר...   עייאש: .גב' רונית ד
 

 .. אגב אני חייב לומר שמשה פאול. מר יוסף ניסן:
 

 -לא אומר לך : מר שלומי שטרית
 

 )מדברים יחד( 
 

חממות  3דבר ראשון הם קיבלו עכשיו בעידן הנגב חממה,  :גב' עדי זנד
חממות, הם  3-מיליון ₪ ל 80מות טכנולוגיות אושרו בארץ, חמ

 אחת החממות, יש אחת בכרמל, אחת בעכו ואחת בעידן הנגב.
 

 )מדברים יחד( 
 

-ודם כל אני עדיין חושבת שזה טעות כל הסיפור של השלומי, ק :גב' עדי זנד
, עצבן אותי מאוד אני חייבת להגיד, הייתי בטקס חנוכת 17%

ניר זמיר שהוא איש מקסים דרך הפארק, ועצבן אותי מאוד ש
אגב, עומד שם בטקס ואומר טוב שאנחנו לא הולכים חזרה 
לוועדת גבולות ואנחנו משמרים את מה שהוחלט, לא מחליפים 
משהו שמוצלח. בטח מוצלח מטעמו, מטעמנו ממש לא. עמדתי 
שמה אמרתי, כתושבת להבים אמרתי מה מוצלח, מה מוצלח, 

זה ממש לא מוצלח מבחינתנו,  לא אמרתי, אמרתי בלב. אבל
מה עוד שיום לפני זה התפרסם שבני שמעון, באר שבע ודימונה 

 . 30-30-30מקימים פארק תעשיות משותף, ושם החלוקה היא 
 

 על השטח של...   עייאש: .גב' רונית ד
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זה על השטח של בני שמעון. אז עם כל הכבוד, ואני באמת  :גב' עדי זנד
ניר זמיר הוא מקסים, הוא איש נחמד אומרת ברמה בינאישית 

 וידידותי, אבל בני שמעון תופרת אותנו, סליחה על הביטוי. 
 

  -אין שום קשר, אגב מר יוסף ניסן:
 

 ואתה יכול להסכים איתי, זה מותר לך.  :זנדגב' עדי 
 

אין מה להשוות בין מה שעכשיו הושג לבין שם, כי שמה זה  מר יוסף ניסן:
 לק הגדול... רהט, ורהט היא הח

 
 . 30%לא נכון, רהט הוא החלק הגדול הוא  :גב' עדי זנד

 
 )מדברים יחד( 

 
 . 44%רהט מקבלת  מר יוסף ניסן:

 
 ין בני שמעון הכי גדול. אבל עדי :גב' עדי זנד

 
 לא.  מר יוסף ניסן:

 
 רהט היא הכי גדולה.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 כן, רהט היא הכי גדולה.  :גב' עדי זנד

 
  -רהט היא הכי גדולה מר יוסף ניסן:

 
 בני שמעון אחריה ואנחנו בסוף.  גב' עדנה זטלאוי:

 
ם טובים כדי לפתוח את ואין לנו טיעונים טובים, אין לנו טיעוני מר יוסף ניסן:

 ההסכם הזה, זאת המסקנה שלי. 
 

 אני לא בטוחה שאתה צודק יוסי.  :גב' עדי זנד
 

 -חד משמעית שליזאת המסקנה ה מר יוסף ניסן:
 

אם היית מפעיל את כל המוחות, אני אומרת לך את מה   עייאש: .גב' רונית ד
דקות, תשב אני אתן לך את כל  5שאמרתי לשלומי לפני 

ונים למה אפשר היה לזה, אבל אתה מיהרת וחתמת על הטיע
 ויתור עוד לפני שעשית איזה שהיא התייעצות. 

 
  -אבל רונית מר יוסף ניסן:

 
 איך אומרים מעט מידי ומאוחר מידי.   עייאש: .ונית דגב' ר

 
  -ראשי רשויות 2כשיש  מר יוסף ניסן:

 
  -כשיש ראש  עייאש: .גב' רונית ד
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 לי אפשר לפתוח את זה עוד פעם? או :גב' עדי זנד
 

 אין, זהו.   עייאש: .גב' רונית ד
 

 לא נכון.  : מר שלומי שטרית
 

 ין שום בעיה. תמיד אפשר לפתוח, א מר יוסף ניסן:
 

 בוודאי.  : מר שלומי שטרית
 

 אני חושבת שצריך לפתוח את זה מחדש.  :גב' עדי זנד
 

 -את זהאני אגיד לך למה אפשר לפתוח  : מר שלומי שטרית
 

 אבל על מה על איזה טיעונים?  מר יוסף ניסן:
 

  -הנושא : מר שלומי שטרית
 

 לפתוח את זה.  אני עוד לא שמעתי על איזה טיעונים מר יוסף ניסן:
 

 טיעון אחד.  גב' ברוריה אליעז:
 

 כן, טיעון אחד.  מר יוסף ניסן:
 

 צגת. תפתח את התיקייה יש מצגת, לא טיעון מ  עייאש: .גב' רונית ד
 

 כן.  מר יוסף ניסן:
 

תבקש מהגזברית בתיק החפיפה או לא בתיק החפיפה, בתיק   עייאש: .גב' רונית ד
  -הזה

 
 ו באמת. אוי נ מר יוסף ניסן:

 
 יש מצגת.   עייאש: .גב' רונית ד

 
שנה שראש המועצה הקודם חתם,  17תגידי לבוא עכשיו אחרי  מר יוסף ניסן:

  -הפר את ההסכם הזהחתם על הסכם להפר אותו, ל
 

  -לא  עייאש: .גב' רונית ד
 

 ראשי רשויות יותר גדולים מסכימים על המתווה.  2-אחרי ש מר יוסף ניסן:
 

לא להפר יוסי, זה לא להפר. משרד הפנים שלח לך את   עייאש: .גב' רונית ד
 האופציה לחלק חלוקת הכנסות צודקת. 

 
 לבקש, לבקש.  מר יוסף ניסן:

 
לדון, לבקש, תקרא לזה איך שאתה רוצה, זאת בדיוק... לעשות   עייאש: .דגב' רונית 

 את זה, שאתה ויתרת לעשות אותו, זהו. 
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  -אני חושב בחוכמה גדולה, מכיוון שאם הייתיאני ויתרתי  מר יוסף ניסן:

 
 להלן אנחנו חלוקים.   עייאש: .גב' רונית ד

 
ות וסביר מאוד להניח שהיינו אם הייתי פותח את זה, יכול להי מר יוסף ניסן:

 , ואז מה היית אומרת? 12%-מגיעים ל
 

 זה רק אומר כמה חלש אתה מולם.   עייאש: .גב' רונית ד
 

 ש המועצה עשה את שגיאת חייו נכון? רא מר יוסף ניסן:
 

אני הייתי אומרת שאתה חלש במשא ומתן מולם, היית צריך   עייאש: .גב' רונית ד
 ן. לקחת כוחות למשא ומת

 
  -רונית, אם... פותח לא טוב מר יוסף ניסן:

 
 )מדברים יחד( 

 
 אני לא אלך לאיפה שאני לא מאמינה שיש לי מה לומר.  גב' ברוריה אליעז:

 
  -ראשי רשויות 2לא רק זה, את הולכת להסתכסך עם  ר יוסף ניסן:מ
 

לי אלף זה נורא פשוט, זה נורא יפה להגיד יש לי מצגת, יש  גב' ברוריה אליעז:
. אל תקשקשו, אני מבקשת 3, נשמע, 2, נשמע 1טיעונים, נשמע 

 מכם. 
 

 ברוריה, ברוריה, את לא אוהבת שמדברים אליך ככה.  :גב' עדי זנד
 

  -נכון גב' ברוריה אליעז:
 

 אז אל תגידי אל תקשקשו.  :גב' עדי זנד
 

 אבל תגידו, תגידו.  גב' ברוריה אליעז:
 

עת מה בסדר, את יודעת מה בואי אני לוקחת על רגע, את יוד :גב' עדי זנד
  -עצמי, ושיהיה לנו זמן, אני לוקחת על עצמי תן לנו זמן

 
 את זה את. בואי תפתחי, תנהלי  מר יוסף ניסן:

 
  -שנייה, שנייה, רגע :גב' עדי זנד

 
 קחי תנהלי את זה את, הא לא.  מר יוסף ניסן:

 
  -שנייה, אני אביא את ה :גב' עדי זנד

 
 לא, אין בעיה.  יוסף ניסן: מר

 
 אמרתי קודם...   עייאש: .גב' רונית ד
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 אין בעיה לפתוח את זה.  מר יוסף ניסן:

 
 פשר לפתוח את זה. אי א  עייאש: .גב' רונית ד

 
 אי אפשר? איך קבעת?  מר יוסף ניסן:

 
אתה יודע מה תביא לי מכתב באמת, באמת. תביא לי מכתב   עייאש: .גב' רונית ד

 ה פותח את זה, אני מצטרפת. שאת
 

 לא, את מובילה את זה.  מר יוסף ניסן:
 

 אני מובילה את זה.   עייאש: .גב' רונית ד
 

 אין בעיה.  :גב' עדי זנד
 

 תביא לי מכתב כתוב, אני מובילה את זה.   עייאש: .גב' רונית ד
 

 אין בעיה, בסדר.  מר יוסף ניסן:
 

 סגרנו.   עייאש: .גב' רונית ד
 

 אין שום בעיה.  יוסף ניסן:מר 
 

יצליח, לא יצליח, אתה יכול להגיד נגדה עוד  –אם יצליח  :גב' עדי זנד
 משהו. 

 
 מה?  מר יוסף ניסן:

 
 ...   עייאש: .דגב' רונית 

 
 . 12%-לא, יש לך... שמוריד אותך ל מר יוסף ניסן:

 
  -אין בעיה. תביא מכתב כתוב, אחרי שחתמת  עייאש: .גב' רונית ד

 
אני לא יודע אם זה נכון בכלל, זה העניין. ואם תעשי נזק אז  מר יוסף ניסן:

 מה, מי יפצה את היישוב? 
 

 ליי, בסדר? סמוך עליי, סמוך ע  עייאש: .גב' רונית ד
 

 מי יפצה את היישוב?  מר יוסף ניסן:
 

 קח סיכון. איך אני? קח סיכון, בסדר?   עייאש: .גב' רונית ד
 

 וב על זה. נחש מר יוסף ניסן:
 

 מעולה.   עייאש: .גב' רונית ד
 

 נחשוב על זה. זה לא תמיד הכי חכם.  מר יוסף ניסן:
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הברית אולי אני אצליח ברהט אין בעיה. הצלחתי בארצות   עייאש: .גב' רונית ד

 נראה. 
 

 יותר קשה ברהט.  מר יוסף ניסן:
 

 לא בטוח.   עייאש: .גב' רונית ד
 

 , למישהו יש עוד משהו להוסיף? מתי? טוב חברים מר יוסף ניסן:
 

בואו נשמע את מתי, תספר לנו קצת מתי מה, תספר לנו מי  : מר שלומי שטרית
 אתה? 

 
 כל לומד מי אתם. אני קודם  פרופ' מתי ליפשיץ:

 
 למדת.  : מר שלומי שטרית

 
 כשאני מגיע למסקנות מי אתם, אני אספר לכם מי אני.  פרופ' מתי ליפשיץ:

 
 חד( )מדברים י

 
 ל את הישיבה.ענוטוב חברים תודה רבה.  מר יוסף ניסן:

 
 
 

 _____ (- ) _____ 
 יוסף ניסן מר  

 ראש המועצה 

_____ _ (- )__ ____ 
 גב' עדנה זטלאוי 
 מזכירת המועצה 

 
 

 ם אשר אינם קשורים לסעיפי סדר היום של הישיבה.הערה: מסטנוגרמה זו הוסרו חלקי


