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ערב טוב לכולם, אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה בנושא  :יוסף ניסןמר 
. אני רוצה קודם כל לברך את פרופ' מתי ליפשיץ 2020-תקציב ל

תחיל משהו פקידך החדש. בכל גיל כנראה שאפשר להבהצלחה בת
הבא מה שנקרא, ואני מקווה שיהיה  חדש, וזה בסדר גמור. ברוך

פה שיתוף פעולה, אני סמוך ובטוח. אנחנו פה אחד בשביל כולם 
וזה סוג של משפחה גם במועצה, ואנחנו עושים הכול על מנת 
שהיישוב הזה יתקדם. בכמה מילים אני אומר משהו על 

. התקציב באמת מבשר התקציב, ואז ניגש למצגת שהכינה חגית
ות לתושבים, אין מחלקה ואין סקציה הרבה בשורות טוב

במועצה שלא קיבלה תוספת תקציבית משמעותית שאנחנו נראה 
את התוצאות שלה בתוספת הזאת בשנה הבאה. אם אנחנו 
מדברים על חינוך גם תקצבנו יום לימודים ארוך של קובי, את 

בכלל תקציב בברכה.  תוכנית שלו, ואנחנו גם מקדמים את זהה
החינוך קיבל את התוספת הכי משמעותית, גם כתוצאה 
משינויים בתוך המערכת שדרשו מאיתנו להגדיל תקציב, כמו 
סייעות וכדומה. בנושא הביטחון יש לנו תכנית מאוד גדולה 

ו, השנה, שאני סמוך ובטוח שנעמוד בכל היעדים שהצבנו לעצמנ
בלהבים, זה יעד שהצבנו ברמת הפשיעה  40%-ובראשם ירידה ב
סיירים בלילה, תהיה פה תעלה  3ה. יהיו פה יחד עם המשטר

מסביב ליישוב, מצלמות יותקנו בתוך היישוב ובמקומות 
 מרכזיים על מנת שנדע לנטרל מבעוד מועד את האירועים. 

 
 מצלמות חכמות.  ד"ר עפר לוי:

 
זה, שיוכלו להתריע מות חכמות שיתריעו כמובן, דיברנו על מצל מר יוסף ניסן:

תזוזה שיש ברחובות שהיא לא נורמלית, ומיד בפנינו על פני כל 
יגיע סייר, וזה למעשה יחד עם המשטרה ויחד עם המתנדבים, 
והמשטרה תשקיע פה כוחות, אני דיברתי עם מפקד המרחב, הוא 

לעמוד ביעד הזה, אמר שאנחנו נשקיע את כל מה שצריך על מנת 
 ה שיכולה להיות לנו. וזאת האמירה הכיוזאת אמירה הכי חשוב

חזקה שיכולה להיות לנו, מכיוון שלמשטרה יש אמצעים ויכולות 
שאנחנו כיישוב מאוד מתקשים לתת וביחד, המאמץ הזה הוא 
חייב להיות משותף על מנת שנגיע ליעדים שהצבנו לעצמנו. 

בנושא  ת משמעותית לתקציבבנושא הרווחה גם כן יש תוספ
להיות  ספנו, כמובן שאנחנו צריכיםישוב, גם הוהאירועים בי

שמרנים, לשמור על תקציב מאוזן, גם התוספות שיש בתקציב 
הם הערכות, ואנחנו צריכים להיות כל הזמן עם היד על הדופק, 
כדי לדעת אם הכספים האלה מגיעים או לא מגיעים ולנהוג 

שנמשיך להיות מועצה איתנה.  בהתאם, ובאחריות על מנת
מאוד מאוד חשוב לנו כמועצה איתנה וזה מאוד  2019ו את סיימנ

וגם לתושבים, שיש פה מועצה שדואגת לשמור על איזון תקציבי, 
דואגת כמובן לעמוד בכל הדרישות ובכל רמת החיים שאנחנו 
רוצים לתת, ובאמת אני חושב שהשנה הבאה מבשרת המון 

אגב הניקיון גם יקבלו תוספת תקציבית. לתושבים. הגינון ו
₪ מתקציב הגינון  100,000תיקון של הרגע, אנחנו הורדנו 

והניקיון והוספנו לטובת פרמדיק חובש אמבולנס, וזאת גם כן 
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בשורה חשובה. ועם זה אנחנו יוצאים לציבור, ואני חושב 
שבסופו של דבר אנחנו נעשה את הדברים הנכונים, על מנת 

איתנו שוב טוב יותר, כמו שאנשים מצפים משנראה פה יי
קדימה בעוצמה. באמת יש פה  באחריות, שיקול דעת, והובלה

עובדי מועצה שעוזרים לי ברמה היומיומית מעל ומעבר, בלי 
באמת לציין שמות, כולם עושים מאמצים גדולים על מנת לסייע 

 לי ולמועצה לתפקד. 
ד הוביל, באמת אגב רק אתמול היה פה כנס של מתכננים שאלע  

ה ובאמת התרשמתי לחיוב מהרוח החדשהייתי שם נכנסתי 
ומהעשייה הזאתי, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אני מאוד אוהב 
יוזמות ואוהב אנשים שמובילים ואנשים חזקים, כי רק ככה 
אפשר להגיע להישגים וזאת המטרה שלנו. אני באמת רוצה 

ציב, זה לא פשוט להודות לחגית שבזמן קצר בנתה מצגת וגם תק
, היא לא באה ממקום של רשויות תוניםללמוד את כל הנ

מקומיות, ולכן המשימה שלה הייתה גדולה מאוד, והיא עמדה 
בזה. רציתי להעביר עוד לפני זה את התקציב, אבל פשוט עד 

ימים לפני, אז לא  10, והיינו צריכים להעביר את זה 90-הדקה ה
נחנו באמת שמחים על העבודה הספקנו. אבל זה כרגע המצב, וא

של שיתוף הפעולה שיש  מרת הזו. אני רוצה עוד לומר דברהמוג
לנו עם מועצה אזורית מרחבים, יש לנו שיתוף פעולה בנושא 
השפ"ח מכיוון שאנחנו לא הצלחנו להרים פה מחלקה כמו 

  -שצריך, יצאנו גם למכרז ולא היה לנו
 

  -אנחנו... לא מכרז אחד, שנתיים גב' עדנה זטלאוי:
 

מנסים, בקיצור זה תהליך ארוך שלא צלח, באמת  ייםשנת מר יוסף ניסן:
קידמנו רעיון בעיניי יוצא מגדר הרגיל, ובאמת יש שיתוף פעולה 
עם מחלקה שעובדת וכבר מספקת שירותים וכבר הכול רץ שמה 
ולא צריך ללמד כלום, והם בתוך העניינים ונותנים לנו פה שירות 

 נכון בתיה?  באמת מצוין,
 

 נכון, אבל הוא כנראה ייפסק.  גב' עדנה זטלאוי:
 

בחינוך באמת יש לנו רוחות חדשות, מנהלת בית ספר חדשה  מר יוסף ניסן:
שעושה עבודה נהדרת, כולם פה מרוצים. גם ההורים ונותנים לה 

בצורה עצמאית בלי התערבות יתירה ובלי  את כל היכולת לעבוד
יכולה לקדם אותם, ובכל בקשה שלה באמת דברים שהיא לא 

וף פעולה יוצא מגדר הרגיל, אנחנו נענים כמובן, ובאמת יש שית
ואני באמת תולה תקווה גדולות שבעתיד יחד עם ההובלה של 
קובי וגם ברוריה שתורמת את חלקה, נגיע לפרסי חינוך וזאת 

 מטרה שאני חושב שבקדנציה הזאתי אנחנו נעמוד בה. 
 

 אמן.  י:גב' עדנה זטלאו
 

 ..? ימות.על קי : מר שלומי שטרית
 

 מה?  מר יוסף ניסן:
 

 בעיות קיימות.  : מר שלומי שטרית
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קיימות כן. גם בנושא איכות הסביבה יש לנו מה לומר ואנחנו  מר יוסף ניסן:

נגיד, וזה גם מופיע, כמובן שהוועדה הזאתי מתפקדת ואנחנו עם 
כן כמה רעיונות שאנחנו היד על הדופק גם בעניין הזה יש לי גם 

תשמע. אז אני  בעתיד. אם תבוא לכל הישיבות אתה נשתף אותם
 מעביר את השרביט לחגית שנראה את המצגת. 

 
. 2019נתחיל עם קצת נתונים כלליים, הנתונים נכונים לסוף  :חגית מ. מגירהגב' 

תושבים, שזה  6,800-מספר התושבים במועצה הם כ 2019בסוף 
דונם  11,138. שטח השיפוט שלנו כיום הוא בתי אב 1,670-כ

דונם יחסית ללפני שנה,  4,600של ואנחנו רואים שיש גידול 
 1,488בחינוך היום יש בזכות מה שקיבלנו מבני שמעון. 

תלמידים, שזה בחינוך הפורמלי במוסדות חינוך בבעלות 
המועצה ביישוב, ובמוסדות מחוץ ליישוב ובחינוך הבלתי 

אב, שהם בתי  237-אנחנו נותנים שירות לכ פורמלי. ברווחה
לים במחלקת רווחה בנושא זקנה, בני משפחה מטופ 556בעצם 

חוק סיעוד, בעיות במשפחה, בעיות נפש ופיגור, ילדים ונוער, 
תושבים ניתן  6,800שיקום עיוורים והתמכרויות. את אותם 

מהם זה בגיל  34%-לחלק לפי פילוח של גיל, אז אנחנו רואים ש
 60, ומעל גיל 59-ל 22ין כמעט מחצית זה ב 47%, עוד 0-21ל ש

 מהאוכלוסייה.  20%כמעט 
 

 ת? חאת מדברת על רווחה מה שפיל גב' ברוריה אליעז:
 

  -לא בכלל, זה כלל התושבים :גירהחגית מ. מגב' 
 

 בכלל?  גב' ברוריה אליעז:
 

 כן, כן.  :חגית מ. מגירהגב' 
 

 ת זה אחרי רווחה. כי אמרת א גב' ברוריה אליעז:
 

נכון, אחרי רווחה כן. מבחינת הפעילות של המועצה, אז היה את  :מגירהחגית מ. גב' 
-הטיהור של השפכים. טיפול בשפכים הנכנסים למכון טיהור כ

בשנה. תאורת רחובות  400,000-מטר מעוקבים ליממה וכ 1,050
גופי תאורה ברחבי  2,470-מרכזיות תאורה ו 25אחזקה של 

פניות בשנה. מבחינת  1,550-עצה. יש מוקד עירוני שמטפל בהמו
ק"מ, אחזקת רשת  41-, יש אחזקה של מערכת ביוב כביוב ומים

ק"מ. גינון יש  10ק"מ, ורשת מים למי קולחין  41מים עירונית 
עצים במדרכות.  2,430-דונם של שטחי גינון ו 468אחזקה של 

דות ציבור ומערכת הדברה בכל שטחי היישוב, יש הדברה של מוס
טון לשנה,  5,000. בואו נראה פה, פינוי פסולת הביוב היישובית

ק"מ משני  56מתוך זה ממוחזר. טיאוט כבישים  5%כאשר 
ק"מ שטחים מרוצפים, יש מתקני  25ק"מ מדרכות,  74הצדדים, 

גנים.  27-מתקני משחק ב 105משחקים בגנים, פיקוח ואחזקה 
 רישיונות 23-ות וקהילה, וטיפול במוסדות חינוך תרב 25אחזקת 

היתרי  250-ב 2019יפלה בשנת עסק. ועדה לתכנון ובנייה השנה ט
העברות בעלויות על  230בקשות למידע ולהיתרים,  110בנייה, 
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עבירות בנייה וכו'. שירותי  63, 4תעודות גמר טופס  43נכסים, 
מקווה, בית  2-בתי כנסת ו 3דת כמו שאנחנו יודעים יש לנו 

 תרבות תורנית בקהילה.  ולותבפע יעלמין ותיחום עירובין יישוב

מה שעשינו פה זה לקחנו את הפרויקטים התב"רים, שכרגע   
אנחנו תוך כדי, יש לכולם את זה בחוברת של התקציב. ניתן 
לראות פה את סך הכול עלות הפרויקט, כל תב"ר מה הוקצב לו 

אורת רחובות בסך הכול, ומצד שמאל את היתרה שלו. לדוגמא ת
מיליון ₪,  ₪80 ונכנסנו כמובן לגירעון של  1,568,000תקצבנו 

  -אנחנו ננסה לטפל בזה ברבעון הקרוב. יש פה

 

 לא הבנתי את הכמובן.    עייאש: .גב' רונית ד

 

 בלי הכמובן.  :חגית מ. מגירהגב' 

 

 בלי הכמובן...  עייאש: .גב' רונית ד

 )מדברים יחד( 

 

.. ₪. 8,700,000חנו רואים שיש בניית גני ילדים בתי ספר אנ :חגית מ. מגירהגב' 
 מיליון ₪.  8זה יש יתרה של מתוך 

 

 לא השתמשנו.  :גב' עדי זנד

 

  -אבל זה לא התקציב לבניית גנים, זה  עייאש: .גב' רונית ד

 

 זה מה שתוקצב בפועל.  :רו"ח דורית כהן

 

 שר. זה מה שהיה לנו תב"ר מאו  עייאש: .גב' רונית ד

 

 שאושר בתב"ר. מה זה  :חגית מ. מגירהגב' 

 

 יפה.   עייאש: .גב' רונית ד

 

 כן נכון.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 מאוד ספציפי.   עייאש: .גב' רונית ד

 

 מיליון ₪, אני פשוט סוקרת.  3אולם מחולות  :חגית מ. מגירהגב' 

 



 

 7 

 מתי חונכים את האולם מחולות?   עייאש: .גב' רונית ד

 

 אוטוטו לא?  כהן: עו"ד קרין

 

 אולי נשים את הסרט.   עייאש: .נית דגב' רו

 

 חודשים.  3באזור  :דובר

 

 חודשים.  3כל פעם שאומרים חודשיים אומרים לי עוד   עייאש: .גב' רונית ד

 

לא, הוא כבר מוכן, צריך להגיד, הוא כבר מוכן. יש רק עם  מר יוסף ניסן:
 עניין.  4הטופס 

 )מדברים יחד( 

 ולהג"א ולכיבוי אש.  4ו מחכים לטופס האולם מוכן אנחנ :מר אלעד ארזי

 

 חודשים.  3 4טופס  :גב' עדי זנד

 

 זה גם יכול לקחת חודש.  :מר אלעד ארזי

 

 . 3זה גם יכול לקחת  :ב' עדי זנדג

 

מיליון  16מיליון ₪, ונשארו בהם עוד  34-בהתב"רים מסתכמים  :חגית מ. מגירהגב' 
  -שנים₪. הוצאה ריאלית לתושב, אנחנו רואים שעם ה

 

מיליון ₪  16-מיליון ₪ חוזרים... כל ה 16-סליחה רק רגע, וכל ה  עייאש: .גב' רונית ד
ועים וידועים ולא הסבו אותם לשום דבר יושבים ומחכים והם צב

 ₪.  15,690,000אחר, ולא לקחו, ויש כסף להוציא 

 

  -ליון ₪מי 16עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם בבקשה תחזרו על זה.  : מר שלומי שטרית

 

  -מיליון ₪ 16 :חגית מ. מגירהגב' 

 

 צבוע?  : מר שלומי שטרית

 

  -צבוע יושב בקופה מחכה  עייאש: .גב' רונית ד

 

 נמצא בידי המועצה ואנחנו לא עושים עם זה כלום.  : מר שלומי שטרית
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 )מדברים יחד( 

 

 בגלל זה השאלה.   עייאש: .גב' רונית ד

 

 במשרדי הממשלה?  המועצה אוזה בקופת  :קובי נודלמן עו"ד

 

 )מדברים יחד( 

 

 חגית, זה בקופת המועצה? מה זה יושב בבנק? לא הבנתי.  :קובי נודלמן עו"ד

 

 זה צריך להיות גם מקופת המועצה וגם...  :חגית מ. מגירהגב' 

 

 לא, לא, זו לא השאלה, יחסיות.  :קובי נודלמן עו"ד

 

 . צבוע שלא נעשה בו כלוםכמה בקופת המועצה כסף  : מר שלומי שטרית

 

יש לכם דו"ח ספטמבר, יש שם יתרת עודפים של תב"רים. יתרת  :רו"ח דורית כהן
צם זה הכנסות שכבר הועברו בעד קרן לטובת העודפים הזאת בע

התב"רים ויש במשרדי ממשלה. תכף היא תביא את הדו"ח 
 ואנחנו נראה דו"ח... 

 

 . כמה כסף התב"ר שאלנו :קובי נודלמן עו"ד

 

 היא הולכת להביא.  :רו"ח דורית כהן

 

 מיליון ₪.  16מיליון ₪, אין  16זה לא שיש  :קובי נודלמן עו"ד

 

 רובו זה כסף שלנו לא מהמועצות.   עייאש: .גב' רונית ד

 

  -חלק מתוקצב משרדי ממשלה :רו"ח דורית כהן

 

 ברור שחלק.   עייאש: .גב' רונית ד

 

 חלק...  :רו"ח דורית כהן
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 ברור.   עייאש: .נית דרו גב'

 

 אבל זה לא אומר שיש לך פה כסף.  :קובי נודלמן עו"ד

 

  -חייב להיות  עייאש: .גב' רונית ד

 

 בגדול מה שאתה רואה פה זה... :ח דורית כהןרו"

 

  -אבל זה לא אומר שיש לך את הכסף :קובי נודלמן עו"ד

 

 . ון ₪ זה יתרה לביצועמילי 15וכל הביצוע, כמה בוצע ממנו  :רו"ח דורית כהן

 

 היתרה לביצוע לא בהכרח אומר שיש כסף.  :קובי נודלמן עו"ד

 

 לא בהכרח... מהקרן.  :רו"ח דורית כהן

 

 יפה בדיוק, זה מה שרציתי לדעת.  :קובי נודלמן עו"ד

 

 סליחה, סליחה, עוד פעם.   עייאש: .גב' רונית ד

 

  -. יש לך תקציב מאושרלא בהכרח שהיא משוריינת מהקרן :רו"ח דורית כהן

 

  -כשיהיה כסף בקרן :קובי נודלמן עו"ד

 

 -... משרדי ממשלה חלקו קרן :רו"ח דורית כהן

 

  )מדברים יחד(

 

 אין כסף.  :גב' עדי זנד

 

עצרו לא לזוז מהשקף הזה. תקשיבו, תחזרו רגע, בואו ניקח   עייאש: .גב' רונית ד
  -לדוגמא

 

 שקף. נחזור לאותו  :קובי נודלמן עו"ד

 

 לא, אנחנו בשקף, זה השקף אבל זה נושא אחר.   עייאש: .גב' רונית ד
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  -מיליון ₪ 16התוכניות שיש לך  :קובי נודלמן עו"ד

 

נחליאלי,  מעון תקשיב רגע, בואו ניקח לדוגמא שיפוץ והצטיידות  עייאש: .גב' רונית ד
 ₪.  200,000סתם הראשון. עלות אומדן הפרויקט הוא 

 

 הוא כבר בוצע.  :ת כהןרו"ח דורי

 

 לא, זה לא טוב, את צודקת.   עייאש: .גב' רונית ד

 

  -... בוצע, לא נשאר :רו"ח דורית כהן

 

צודקת. שקף קודם, שקף קודם. בואו ניקח לדוגמא את בית   עייאש: .גב' רונית ד
₪ לתכנון, אתם  600,000מיליון ₪, בוצע  8הספר, היה שם 

 -ון ₪מילי 8.9 8.6רואים שאושר 

 

 נכון.  :קובי נודלמן עו"ד

 

 ₪.  680,000מיליון ₪ עוד נשאר, למה? כי הוציאו רק לתכנון  8  עייאש: .גב' רונית ד

 

 איפה את רואה את זה? איפה את רואה את זה?  : שטריתמר שלומי 

 

 -בית ספר  עייאש: .גב' רונית ד

 

 )מדברים יחד( 

 

 אני מכירה.   עייאש: .גב' רונית ד

 

 שורה חמישית לפני הסוף.  טלאוי:דנה זגב' ע

 

 מיליון ₪ הזה?  8-איפה יושב ה  עייאש: .גב' רונית ד

 

 ה... מיליון ₪, אם ז 8רגע,  : מר שלומי שטרית

 

  -תן לי רגע  עייאש: .גב' רונית ד
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 אין לך, זה לא בקופה שלך.  :קובי נודלמן עו"ד

 

 מיליון ₪ כן.  8 : מר שלומי שטרית

 

 לא.  :דלמןקובי נו עו"ד

 

 מיליון ₪ כסף הזה?  8-איפה יושב ה  עייאש: .גב' רונית ד

 

 רונית, רונית, אפשר לבנות תיכון.  גב' ברוריה אליעז:

 

 יחד( )מדברים 

 

 מיליון ₪ אושר.  34אני אסביר עוד הפעם בתב"רים שאושרו  :רו"ח דורית כהן

 

 כן.   עייאש: .גב' רונית ד

 

חלק ממקורות התב"ר זה הקרן לעבודות ת התב"ר, לפי מקורו :רו"ח דורית כהן
  -פיתוח

 

 אמת.   עייאש: .גב' רונית ד

 

 ב"ר. מה שמקורו מהקרן מיד עובר לזכות הת :רו"ח דורית כהן

 

 יפה.   עייאש: .גב' רונית ד

 

  -וחלק משרדי ממשלה. משרדי ממשלה לא משחררים את הכסף :רו"ח דורית כהן

 

 ר. ברו  עייאש: .גב' רונית ד

 

מיליון ₪ אושר, ויש לך  34לפני שיש לך ביצוע. זה אומר שאם  :רו"ח דורית כהן
 מיליון ₪ שטרם בוצע, כל ההפרש כבר בוצע.  15יתרה של 

 

 נכון.   עייאש: .' רונית דגב

 

... משרדי ממשלה... ההפרש שטרם בוצע חלקו בקרן וחלקו  :רו"ח דורית כהן
 במשרדי ממשלה. 
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  -בואו ניקח  :יאשעי .גב' רונית ד

 

 בעת ביצוע יבוצע.  :רו"ח דורית כהן

 

  -בואו ניקח את הספציפי  עייאש: .גב' רונית ד

 

 התב"ר בשביל להוציא לך את זה. אז אני צריכה להכין  :רו"ח דורית כהן

 

 למה לכעוס דורית?   עייאש: .גב' רונית ד

 

 ...  :רו"ח דורית כהן

 

 א ישבה פה. אבל בשביל זה הי מר יוסף ניסן:

 

לא, זה לא רק זה, אני חושב שגם בקרן של התב"רים אין כסף  :קובי נודלמן עו"ד
 לבצע את הפרויקטים האלה. 

 

 מיליון ₪ זה משרד החינוך.  3ספר לצורך העניין בית ה :חגית מ. מגירהגב' 

 

 )מדברים יחד( 

 

 מיליון ₪ בתב"רים מהיתרה.  3יש  מר יוסף ניסן:

 

 זה היתרה, אז אין את שאר הכסף.  :מןקובי נודל עו"ד

 

 מיליון ₪.  15אין  :גב' עדי זנד

 

 לרגע חשבנו שאנחנו מיליונרים.  : מר שלומי שטרית

 

  -הרגשנו פתאום :גב' עדי זנד

 

 מיליון ₪ הוא היה יושב פה?  15אם היה  :קובי נודלמן עו"ד

 

 לרגע חשבתי...  : מר שלומי שטרית
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 שנייה, רוב הכסף זה התב"ר הזה.  יבותקש  עייאש: .גב' רונית ד

 

  -מיליון ₪ השתתפות ממשלה 3מיליון ₪,  8זה אושר  :רו"ח דורית כהן

 

 יופי.   עייאש: .גב' רונית ד

 

 מיליון ₪ מלוות שעוד לא נלקחו.  5 :ורית כהןרו"ח ד

 

-יפה. הנה תשובה ספציפית, זאת הלוואה שאמורה לכסות את ה  עייאש: .גב' רונית ד
 -מיליון ₪ 3יליון ₪. לא לקחנו אותה. מ 5

 

 ... של החלטות שנלקחו במועצה...  :דובר

 

ובה שמכסה לנו את השאלה זה רוב הכסף בתב"ר הזה, זאת תש  עייאש: .גב' רונית ד
 הזאת, תודה רבה. 

 

 אבל כסף אין.  :קובי נודלמן עו"ד

 

 כסף אין.  : מר שלומי שטרית

 

  -יתהוצאה ריאל :חגית מ. מגירהגב' 

 

  -מיליון ₪ 14שלומי, מתוך   עייאש: .גב' רונית ד

 

 מיליון ₪ יהיה ממשרד החינוך.  3 :קובי נודלמן עו"ד

 

מיליון ₪ משרד חינוך, אתה יכול  3יליון ₪ זה הלוואה, מ 5  עייאש: .גב' רונית ד
  -לחלק

 

 אבל זה יושב במשרד החינוך.  :קובי נודלמן עו"ד

 

 , ברור. ורבר  עייאש: .גב' רונית ד

 

 בואי אני אגיד לך, כשתבואי לבקש לא בטוח שתקבלי גם.  :קובי נודלמן עו"ד

 

 דעת כמה נשאר אצלי...בסדר, זה זה. אבל אני רוצה ל  עייאש: .גב' רונית ד
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 כלום.  :קובי נודלמן עו"ד

 

 זאת ההבחנה.   עייאש: .גב' רונית ד

 

 )מדברים יחד( 

 

 מיליון ₪.  3יש  :גב' עדי זנד

 

מיליון ₪ במשרד החינוך, עוד לא העבירו לך אותו.  3לא,  :קובי נודלמן עו"ד
 מיליון ₪.  3-מיליון ₪ יתנו לך את ה 5-כשתביאי את ה

 

 בואו נתקדם, בואו נתקדם. בואו נתקדם חגית.  ניסן: מר יוסף

 

 2020-ל 2015-טוב, אנחנו רואים שסך ההוצאות בתקציב עלו מ :חגית מ. מגירהגב' 
מיליון ₪ כמעט. אם אתם... את  49-מיליון ₪ ל 38-מ

חנו רואים שההוצאה הריאלית לתושב עלתה ההוצאות... אנ
 ₪ לתושב.  6,800, זה והיום לפי מה שהיא אמורה להיות בתקציב

 

 זאת אומרת שצריכים לקבל הרבה יותר שירותים.  :גב' עדי זנד

 

 מוערך לשנה, לשנת התקציב. . מספר התושבים 7171זה יפה   עייאש: .גב' רונית ד

 

 )מדברים יחד( 

 

 אנשים.  400משפחות, אספנו עוד  100 :חגית מ. מגירהגב' 

 

 ף הקודם. רגע, רגע, מה היה השק :גב' עדי זנד

 

 )מדברים יחד( 

 

ששיעור השכר מסך הכול התקציב היה  2019-אנחנו רואים שב :חגית מ. מגירהגב' 
חשבון שהיינו צריכים לעשות  וזה בגלל גמר 30%קצת חריג, היה 

-בתקציב הוא חוזר להיות סביב ה 2020-. וב2019בסוף שנת 
ורך . פה אנחנו רואים את העודף והגירעון השוטף לא28%-27%

סיימנו  2018. 360היה עודף של  2017-השנים. אנחנו רואים שב
₪  400,000-אנחנו נסיים כנראה עם סביב ה 2019-. ו18עם 

ההגדרה של רשות איתנה, כי רשות איתנה  גירעון, שזה תחת
מיליון ₪,  43. אם אתה עם ₪1%, עד  400,000יכולה להיות עד 
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 ₪ גירעון.  430,000אתה יכול עד 

 

 ₪.  480,000אז אנחנו  : לומי שטריתמר ש

 

. 2019-₪. פה בצד שמאל ב ₪398,000,  400,000אנחנו עכשיו  :חגית מ. מגירהגב' 
₪, כמובן שזה תחזית עד סוף מרץ  400,000-אנחנו כרגע פחות מ

  .2019יהיו את הנתונים הסופיים עבור שנת 

 

בחרתם מאוד ובכל זאת כשאת מסתכלת על זה, פשוט בגרף  :גב' עדי זנד
לשטח את הגרף. אבל אם הייתם קצת פותחים את המדרגות, אז 

השנה אנחנו עם  2018, 2017, 2016-הייתם רואים שלהבדיל מ
 ₪.  400,000גירעון של 

 

  -שהיינו ב 2015-ולהבדיל מ :חגית מ. מגירהגב' 

 

שנים שקדמו, ראינו  3-בסדר, אבל אני אומרת בכל זאת ב :גב' עדי זנד
 . שנים..

 

 כן, אבל יש פה הפרשה חד פעמית, גם הסברנו את זה.  :חגית מ. מגירהגב' 

 

 שלא הפרישו בעבר.  :קובי נודלמן עו"ד

 

  -פה הפרשה שהיא חד פעמית שגוררת הפרשה שי :חגית מ. מגירהגב' 

 

 משנים קודמות.  :קובי נודלמן עו"ד

 

 ולא בוצע פה שום...  ... ותוספות של עובד שעבד פה שנים, :חגית מ. מגירהגב' 

 

 הפרשה.  :קובי נודלמן עו"ד

 

 זה חד פעמי לגמרי.  :מ. מגירהחגית גב' 

 

 זה סכום מהותי.  :רו"ח דורית כהן

 

 כמה כסף זה היה?  : שטרית מר שלומי

 

 מהותי, מהותי.  :רו"ח דורית כהן
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 )מדברים יחד( 

 

 ₪?  400,000 : מר שלומי שטרית

 

 גירעון. בדיוק ה :קובי נודלמן עו"ד

 

  -אני חייב לומר משהו על הדבר הזה, עדי את אולי שוכחת מר יוסף ניסן:

 

 זה הווטרינר.  : מר שלומי שטרית

 

₪  1,700,000נכנס  2017-, סליחה ב2018-אבל בת אולי את שוכח מר יוסף ניסן:
לתקציב שלא קיבלנו אותו ממשרד הפנים. הייתה התחייבות על 

 ה לתקציב, שזה היה מענק חד פעמי. ₪ והכניסו את ז 1,700,000

 
 על ההיתרים נכון?  גב' עדנה זטלאוי:

 
להתמודד  על ההיתרים. ולא קיבלנו את זה, ועם זה צריך היה מר יוסף ניסן:

 בשנים אחרי זה. 
 

 כן.  גב' עדנה זטלאוי:
 

  -אז זה לא את יודעת מר יוסף ניסן:
 

 ₪?  1,700,000-וזה היה בתקציב ה : מר שלומי שטרית
 

 כן, כן.  מר יוסף ניסן:
 

 זה המון.  גב' ברוריה אליעז:
 

ת, ₪ בצורה שמרני 1,700,000זה היה צריך להיות יותר, הכניסו  גב' עדנה זטלאוי:
 וגם את זה לא קיבלנו, זה היה צריך להיות יותר מזה. 

 
 זה המון כסף.  :דוברת

 
  יכולנו להיות בעודף של מיליון ₪. :קובי נודלמן עו"ד

 
אנחנו מחזרנו  2019אוקיי, פה יש את המלוות. קודם כל בשנת  :חגית מ. מגירהגב' 

 את ההלוואות. וכאן אנחנו יכולים לראות שבמקום לרדת במשהו
, אפילו עלינו קצת, זה 2019-ל ₪2018 ביתרה בין  500,000כמו 

 בגלל שא' היה מחזור וב' נלקחה הלוואה נוספת. 
 

  נוספת?קחה הלוואה נלמתי  : מר שלומי שטרית
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 . 2019במאי  :חגית מ. מגירהגב' 
 

 לטובת מה? זה מצלמות? : מר שלומי שטרית
 

 כן.  מר יוסף ניסן:
 

 אלה? ולא עשינו כלום. ן ₪ המיליו : מר שלומי שטרית
 

 מיליון ₪ הלוואה.  2לקחנו   עייאש: .גב' רונית ד
 

 לא, מיליון ₪.  : מר שלומי שטרית
 

 מיליון ₪.  2  אש:עיי .גב' רונית ד
 

  -מיליון ₪ 2 :חגית מ. מגירהגב' 
 

 מיליון ₪.  2המצלמות מיליון ₪, סך הכול הלוואה נלקחו   עייאש: .גב' רונית ד
 

 מיליון ₪.  3 :ף ניסןמר יוס
 

 ₪.  3,600,000 :חגית מ. מגירהגב' 
 

₪ ומתוכם מיליון ₪ שלא לקחנו, לא נגענו מהם  3,600,000 : מר שלומי שטרית
 יין. עד

 
 מיליון ₪ שלקחנו במאי.  2 :חגית מ. מגירהגב' 

 
 אבל לא השתמשנו בהם, זה לטובת המצלמות.  : מר שלומי שטרית

 
 למות, מיליון ₪ זה מצלמות. ק מצלא ר :קובי נודלמן עו"ד

 
המילה לא השתמשנו תסבירו לי אותה. יש יושב לנו עכשיו   עייאש: .גב' רונית ד

 נח לא השתמשנו. בעו"ש? תסבירו לי את המו
 

  -אני אסביר אנחנו : מר שלומי שטרית
 

  -לא, לא, סליחה, סליחה שלומי  עייאש: .גב' רונית ד
 

 ר לזה. הייתי קשו לא, כי אני : מר שלומי שטרית
 

 תסביר לי את המספרים.   עייאש: .גב' רונית ד
 

 לא, אבל אני אסביר לגבי המצלמות.  : מר שלומי שטרית
 

  -זה אני יודעת, אבל זה לא השאלה שלי. סליחה  אש:עיי .גב' רונית ד
 

 זה יושב בהשקעות.  :חגית מ. מגירהגב' 
 

 )מדברים יחד( 
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וד רשמנו גם בתקציב עצמו. מה שאנחנו יכולים חות יסאת ההנ :חגית מ. מגירהגב' 

נגמר בעודף של  2018לראות זה מה שהסברנו מקודם, ביצוע 
₪, וכמובן שהתקציב עומד  400,000גירעון של  ₪2019.  18,000

. אם אנחנו נתמקד שנייה בהוצאות, אז אנחנו רואים 0על 
 מיליון ₪ 49כמעט  11%-שההוצאות שלנו בסך הכול עלו ב

מיליון ₪. פה אנחנו רואים גרף שמראה את הפילוח  44לעומת 
של כל סעיף משמעותי מתוך ההוצאות, אנחנו רואים שסך הכול 

כר הכללי. סליחה זה לא סך הכול ה הש, ז18%השכר מהווה 
השכר, זה השכר הכללי, זה בלי החינוך והרווחה, את השכר של 

 רווחה. החינוך והרווחה אנחנו רואים בתוך החינוך וה
 

את יודעת להגיד לנו כמה השכר כולל של כולם ביחד בתוך  :קובי נודלמן עו"ד
 התקציב? 

 
 יליון ₪. מ 14כן. השכר הכולל הוא  :חגית מ. מגירהגב' 

 
 מיליון ₪? 14 : מר שלומי שטרית

 
 כן.  :חגית מ. מגירהגב' 

 
 ₪.  13,827,000 :רו"ח דורית כהן

 
 . 28%ה זה מהוו  עייאש: .גב' רונית ד

 
₪, זה  436,000-כן. סביר פחות משליש. בנטו השכר עלה ב 28% :חגית מ. מגירהגב' 

כתוצאה מזחילת שכר. אני מזכירה שיש את הסכם מסגרת 
. מבחינת ההוצאות השמירה 2020-, שמסתיים ב2016-במשק מ
₪ אמרנו  ₪500,000, זה השינויים. גינון במקום  500,000
₪  ₪700,000, חינוך זה  400,000 ₪, הוצאות שפ"ע 400,000
₪ שבשכר. תרבות ונוער כולל נושא מאבק  400,000-בנוסף ל

 66-ב ירדנו ₪ ובמלוות ₪600,000. רווחה  500,000באלימות 
  -מיליון ₪. מבחינת הכנסות

 
 מה...?   עייאש: .גב' רונית ד

 
  -בגלל שעשינו מחזור אז סך הכול החזרים :חגית מ. מגירהגב' 

 
  -חסכנו פחות ניסן:וסף מר י

 
 לא, היא נדלקה כי זה מלגות. זה מלוות, הלוואה.   עייאש: .גב' רונית ד

 
 )מדברים יחד( 

 
, אנחנו רואים סך הכול הכנסות עלינו כלת על ההכנסותאני מסת :חגית מ. מגירהגב' 

 , הרוב כמובן נובע מהכנסות עצמיות, מיד אני אסביר. 12%-ב
 

מסך התקציב. משרדי  ₪75% שזה  36,600כול עצמיות ה סך :רו"ח דורית כהן
  -ממשלה
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, ומענקים ותקבולים אחרים זה 1/4משרדי ממשלה זה כמעט  :חגית מ. מגירהגב' 

 . פה רואים בגרף את הכול. 2%
 

 .  הזה 2%-תיתני לי... המענקים. דווקא על ה  עייאש: .גב' רונית ד
 

  שנייה רגע. על מה? :חגית מ. מגירהגב' 
 

 -. כי המטרה שלנו זה לעשות את ה2%-ל הע  עייאש: .גב' רונית ד
 

 אז הנה אני אסביר לך בדיוק, הנה זה פה.  :חגית מ. מגירהגב' 
 

 בבקשה.   עייאש: .ד גב' רונית
 

מיליון ₪ מהכנסות מהיטלי פיתוח לטובת כיסוי  1זה העברה של  :חגית מ. מגירהגב' 
  -₪ 75-הפרויקטים בחינוך זה ה ₪. 840,000-פירעון מלוות, זה ה

 
 -זה לא בא מבחוץ, זה כסף שלנו ש  עייאש: .גב' רונית ד

 
 כן.  :חגית מ. מגירהגב' 

 
בנו אותו. המטרה שלנו עכשיו זה להביא כסף מבחוץ, ולכן שסוב  עייאש: .גב' רונית ד

 , שזה כלום. 2%-דווקא התעקשתי ה
 

 רנונה בלבד? סליחה, יש לך הכנסות מא : מר שלומי שטרית
 

כן הנה, זה בדיוק מה שיש פה זה השקף הזה. אנחנו רואים  :חגית מ. מגירהגב' 
יליון ₪. מ 3.5-שבארנונה אנחנו גדלים בארנונה על כל... שלה ב

, 2.58%-כמו שאנחנו יודעים תעריף הארנונה הארצי עלה ב
₪.  730,000, זה מביא לנו 4%זה...  1.32%אצלנו הוא עלה בעוד 

כמובן בטפטופים לאורך כל  2019-ושבים שנוספו ליישוב ביש ת
הם מכניסים  420השנה, היינו לוקחים את אותם תושבים על פני 

, וחניון הרכבת ₪17, דיור מוגן  530,000נית . שרו450,00עוד 
₪. ההנחות  3,200,000, סך הכול הארנונה למגורים ומסחרי 730
₪  500,000כניס מתקזז הכנסה והוצאה, ועידן הנגב מ 120

 ₪.  350,000במקום 
 

אגב אני רוצה לעדכן בנושא של הארנונה. לא אישרו לנו את  מר יוסף ניסן:
  -ההפחתה של הארנונה לעסקים בבתים

 
 הא לא אישרו?  : מר שלומי שטרית

 
 לא.  מר יוסף ניסן:

 
 מעולה.  : מר שלומי שטרית

 
תפוס ועוד כמה דברים שלא  ולא אישרו לנו גם עסקים, וגם שטח מר יוסף ניסן:

 לנו. אישרו 
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  -₪ זה סופי או שאנחנו עוד 735,000-וה : מר שלומי שטרית
 

  -לא  עייאש: .גב' רונית ד
 

 ת הערכה שמרנית. זא מר יוסף ניסן:
 

 זה משא ומתן.   עייאש: .גב' רונית ד
 

 הערכה מאוד שמרנית.  :חגית מ. מגירהגב' 
 

 לא נגמר המשא ומתן הזה? משא ומתן,  אבל היה לנו : מר שלומי שטרית
 

 לא נגמר.   עייאש: .גב' רונית ד
 

 וזה עולה כל הזמן.  :קובי נודלמן עו"ד
 

 באי וחלק מהרכבת. וזה חלק מהצ  עייאש: .גב' רונית ד
 

  -סליחה, זה הגידול או שזה מהקהל:
 

 22נה היא מיליון ₪ זה הגידול. הארנו 3.5-כן, זה הגידול. ה :חגית מ. מגירהגב' 
 נסות העצמיות. מההכ 47%מיליון ₪,  23מיליון ₪, כמעט 

 
 מהתקציב?  גב' ברוריה אליעז:

 
 כן.  :חגית מ. מגירהגב' 

 
 בהכנסות.  :דובר

 
 כן.  :חגית מ. מגירה' גב

 
 ממש עשירים.  :גב' עדי זנד

 
 זהו.  :חגית מ. מגירהגב' 

 
  -השלב הבא הוא מר יוסף ניסן:

 
  -אתה צריך לתת לכל חבר :גב' עדנה זטלאוי

 
 )מדברים יחד( 

 
אנחנו פותחים את הדיון כרגע, כל חבר מועצה יש לו כמה דקות  מר יוסף ניסן:

בואו נתקדם להצבעה. מתי, יהיה שהוא, לא נראה שנחרוג, ו
 אחרון. 

 
 מתי ראשון.   עייאש: .גב' רונית ד

 
 מתי ראשון זה גם בסדר.  מר יוסף ניסן:
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 לא, קודם כל צריך להשביע לא?   עייאש: .גב' רונית ד
 

 כן, לפני ההצבעה.  מר יוסף ניסן:
 

 הא סגור.   עייאש: .גב' רונית ד
 

 לפני ההצבעה.  מר יוסף ניסן:
 

טוב, אני חייב להגיד אני חוזר מחו"ל והספקתי לעיין בזה, אני  ' מתי ליפשיץ:פרופ
  .גם לא קיבלתי את החוברת, אם אפשר חגית לקבל אותה

 
 בשמחה רבה.  :חגית מ. מגירהגב' 

 
אז מה שהיה לי במייל. למעשה אני מתוודע כמו שצריך למה  פרופ' מתי ליפשיץ:

 ו נוסף להוסיף. שקורה בהצגה שלך. אין לי כרגע משה
 

אני בהחלט מברך על התקציב על הבשורות, ובעיקר זה משמח  ד"ר עפר לוי:
מודד עם מצב שבניגוד לשנה הראשונה שלנו שנאלצנו להת

גירעוני וגזרות שנפלו, מענקים בגין המגרשים שלא התקבלו, אז 
פשרויות לקדם את היישוב, אני חושב בהחלט זה נותן הרבה א

ורה מאוד מאוזנת לתחומים השונים העיקריים, שגם זה נעשה בצ
חינוך, ביטחון, גינון וניקיון ופיתוח. אני גם מודה ומעריך את 

לה חגית והצוות שלה, לא מובן מאליו העבודה המאומצת שמובי
 גם בתקופה כזו קצרה ויישר כוח. 

 
 ראוי באמת לציין, חגית ואת כל הצוות.  מר יוסף ניסן:

 
 ל הצוות. כ גב' עדנה זטלאוי:

 
 מלכה, רינת וגם דורית שבאמת עזרו ונתנו כתף.  מר יוסף ניסן:

 
 אותה... לא לשכוח.  ובטח קרין תרמה את שלה, כאשר שאלו גב' ברוריה אליעז:

 
 הלאה ברוריה תורך.  : מר שלומי שטרית

 
יש לנו פנים חדשות היום בצוות לעומת הפתיחה של השנה  גב' ברוריה אליעז:

במועצה וגם בין העובדים, ואני מברכת אתכם על שעברה, וגם 
ההצטרפות שתהיה בוודאי מאוד משמעותית. אנחנו כבר בשפה 

מעים את אותם מרצים אחת מתי ואני, כי אנחנו שו
באוניברסיטה בזמננו הפנוי, אז יהיו לי טרמפים וגם לך אני 

גת הזאת מציעה טרמפ. באמת יישר כוח גדול על עצם הצגת המצ
, אני כאן חדשה רק שנה, ויש הבדל גדול בין הצגת כמו שהיא

המצגת הזאת למצגת הקודמת, במובן של קודם כל הבהרת 
  -עיקרי הדברים, החתכים

 
 זה בדיוק אותה מצגת רק מספרים שונים.   עייאש: .רונית ד' גב
 

  -החתכים גב' ברוריה אליעז:
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 בול, בול, בול. בדיוק אותה מצגת.   עייאש: .גב' רונית ד
 

 אבל רונית, תתני לה לדבר.  מר יוסף ניסן:
 

היו עיגולים כאלה של חתכים בשנה שעברה? תגידו לי היו? או  גב' ברוריה אליעז:
 ולשים? מש

 
 מרובעים.  :קובי נודלמן עו"ד

 
  -בעיניי, אני לא יודעת אם רונית צודקת, אבל גב' ברוריה אליעז:

 
 בול.   עייאש: .גב' רונית ד

 
 ברוריה את צודקת.  ן:מר יוסף ניס

 
אבל אם היא צודקת אז אני שמחה שאני סוף סוף למדתי שכך  גב' ברוריה אליעז:

 תרשמתי כך בשנה שעברה. צריכה להיראות מצגת, ולא ה
 

 זה הניסיון.   עייאש: .גב' רונית ד
 

  -אני חושבת גב' ברוריה אליעז:
 

 בפעם השנייה זה...   עייאש: .גב' רונית ד
 

אם זה רק ניסיון, אז אני אלמד בשנה הבאה כי אומנם זה כך.  אליעז: גב' ברוריה
יא ואם זה לא כך, אז אני שמחה על המצגת הזאת ותודה רבה. ה

באמת הייתה לי נהירה בחתכים, ולא כך הרגשתי, אולי היא 
  -צודקת, אולי זה הניסיון

 
 שילוב גם המצגת וגם המציג.  ד"ר עפר לוי:

 
 אבל זו מצגת שחגית הכינה בעצמה. לא,  מר יוסף ניסן:

 
נלך הלאה. אם כך אז כנראה שבשנה הבאה אני לא אתפלא. נעים  גב' ברוריה אליעז:

י רוצה לומר עוד דבר, בגלל העובדים החדשים כאן, לי מאוד אנ
ייה אליהם אוזן קשבת, נעימות, הם שאני מוצאת תמיד בפנ

ם את הזמן מגיבים בסבר פנים, מוכנים תמיד לשמוע, ומוצאי
ותודה לכם, אישית לפחות, אבל גם בשם המועצה. אחרי 
המחמאות עניין הדרישות. שמחתי לראות שבחינוך שזה הדבר 

שעניין אותי קודם כל, כי אני מופקדת עליו, כמובן  הראשון
שעברתי על כל התוכנית ובאתי והערתי הערות, ישבתי עם 

אפו גדול על בחינוך, יופי ממש שיוסי. הגזברית, ישבתי עם 
  -המיליון ₪ הנוסף

 
 ₪.  1,300,000 : מר שלומי שטרית

 
לפרויקטים של היסודי חלק ממנו גדול ילך לבית הספר היסודי,  גב' ברוריה אליעז:

הפרויקטים האלה, הלוואי ונוכל לברך על שיהיה בהצלחה עם 
המוגמר בשנה הבאה שנראה תוצאות. ובכל זאת אני רוצה לציין 
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א לא חכם מספיק, אבל ככה אני עבדתי כל השנים דבר שאולי הו
בחסכון מאוד גדול. ובשנה שעברה ביקשתי שיהיה לי תקציב 

 ₪.  2,000-₪, ונגעתי בו ב 100,000לחינוך העל יסודי של 
זהו, זה מה שהועלה, כי כל השאר, כל השאר ולא הורדתי   

תכנית, כל השאר עשינו בהתנדבות. אבל השנה חלק מהדברים 
בהתנדבות לא יוכלו, לא לעולם חוסן, לא תמיד אפשר  שעשינו

להמשיך. ואנחנו רוצים בהחלט להתעקש על מה שהיה בתוכנית, 
זה היה רק תכנית של בית ספר להורים. והייתה  אבל לא יושם,

לנו שיחה גם עם ההורים בעניין הזה, מישהי שמתמחה. לא 
ן שלנו בל היו נציגות מאוד חשובות כאהשתתפתי באותו ערב, א

של עדנה ובתיה עם יוסי. אז לגבי בית ספר להורים ועוד תכניות 
  -שאני ממשיכה אותם השנה, אני

 
 , זה בכלל המלגות גם. מלגותכולל  מר יוסף ניסן:

 
אז אני מבקשת שמה שדיברתי איתך  "חוצה מיינסע" מלגות זה גב' ברוריה אליעז:

וכתבת את זה לעצמך, ויוסי אמר שבכפוף לתוכניות הכסף הזה 
עומד לרשותי, לרשותי, רשותי זה חינוך על יסודי. אז אני 

ו. על ₪ האלה, זה 100,000-וייכתב ויישמר המבקשת שזה יצוין 
 . השאר יישר כוח במה שאתם עושים

 
 זה נכתב פה, זה כבר נכתב בתקציב.  :קובי נודלמן עו"ד

 
 זה כלול פה?   עייאש: .גב' רונית ד

 
  -ול, אז צריך לעשות שינוי. אז אניאם זה לא כל גב' ברוריה אליעז:

 
  -זו שאלה, בעקבות מה שאת אומרת  עייאש: .גב' רונית ד

 
לכן אני שמה דברים על השולחן. החינוך העל יסודי לא יכול  עז:גב' ברוריה אלי

  -להתנהל
 

 את צודקת.   עייאש: .גב' רונית ד
 

 מהאוויר.  גב' ברוריה אליעז:
 

תקציב החינוך נמצא את הדרך לתקצב את זה.  אנחנו במסגרת מר יוסף ניסן:
 נראה תכניות ונתקדם עם זה, בסדר. 

 
  -ו, אז אנחנו מאחלים לקריןעוזבת אותנטוב, קרין  : מר שלומי שטרית

 
 לא נכון.  גב' ברוריה אליעז:

 
  -כן, קרין עוזבת : מר שלומי שטרית

 
 וואוו בהצלחה.  גב' ברוריה אליעז:

 
  -ם לך הצלחה בדרכך החדשהמאחלי : מר שלומי שטרית
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 תודה רבה.  עו"ד קרין כהן:
 

 לאן קרין?  גב' ברוריה אליעז:
 

 ווה לראות אותך תושבת פה ביישוב. קנ : מר שלומי שטרית
 

 לבני עייש.  עו"ד קרין כהן:
 

 בהצלחה.  :גב' עדי זנד
 

אלעד וחגית, רוח חדשה באמת, אני מרגיש אתכם, שומע  : מר שלומי שטרית
,... שאנחנו כך מתנהלים כל הכבוד. יש כמה דברים שהם עליכם

לא קשורים לתקציב, אבל הם מאוד מאוד חשובים לי באופן 
אישי, אני מניח שיוסי לא יאהב אותם, אבל זה בוער בקרבי. 

  -ולכן חשוב לי לדבר על הדברים האלה. אני רוצה
 

 שלומי אני אוהב את כל מה שאתה מביא.  מר יוסף ניסן:
 

אוקיי, אני רוצה להגיד לכם חד משמעית שאני מתנגד לכל בנייה  : לומי שטריתמר ש
ימוקים למה אני מתנגד פה ביישוב. ומי שרוצה לשמוע את הנ

לבנייה נוספת ביישוב, זה לא הזמן, זה שעות, אבל אני מתנגד. 
ולנו צריכים ביחד לחזק את יוסי ואת אלעד בנושא אני חושב שכ

ישראל לוחץ עלינו חזק מאוד מאוד הזה, כי מינהל מקרקעי 
מגרשים, וזה לא נכון בעת הזו, וכפי  900מאוד בנושא, וזה עוד 

 השנים הבאות.  10-לא ב שאני רואה גם
 

 אתה מדבר על שרונים.  :קובי נודלמן עו"ד
 

על שרונים, לא שרונית אלא שרונים, שימו לב זו שכונה חדשה  : מר שלומי שטרית
 שרונים. 

 
 יחידות.  800 :זימר אלעד אר

 
יחידות אוקיי בסדר. אני שמח שהצלחנו להגיע אני ויוסי  800 : מר שלומי שטרית

ממש עכשיו, לא ראיתי את זה בתקציב  90-הלהבנות בדקה 
שמח מאוד לראות שהכנסנו את חגית, לגבי האמבולנס, אבל אני 

 הנושא של האמבולנס, זה לא רשום. 
 

 )מדברים יחד( 
 

 זה יהיה בפרוטוקול מן הסתם.   ייאש:ע .גב' רונית ד
 

  -ואני מקווה שכבר בשבוע הקרוב אנחנו נראה פה : מר שלומי שטרית
 

  -הוא עדכן בפתיח שלו זטלאוי: עדנהגב' 
 

 ראית... שאני פתחתי או שלא, אני דיברתי על זה.  מר יוסף ניסן:
 

 כן, אבל לא ראיתי את זה בתקציב.  : מר שלומי שטרית
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 התקציב אי אפשר לתקן אותו... ן:מר יוסף ניס

 
 )מדברים יחד( 

 
 יא את זה בכתב. זה אישור בכפוף לשינויים, אפשר היה להב :רו"ח דורית כהן

 
אוקיי, זהו אני חושב שבסך הכול אנחנו השנה נצטרך לראות את  : מר שלומי שטרית

כולנו פה והאחריות מוטלת עלינו, לראות את היישוב מתחיל עם 
וז קדימה. עברנו שנה למדנו, השנה הזאת זאת פרויקטים לז

השנה שאנחנו יוצאים קדימה, אני מקווה מאוד שנשב על כל 
ים החדשים ביחד, נקבל החלטות מושכלות ביחד. אני הפרויקט

אני לא רואה חניון, אני לא יודע אם החניון הזה נכון ליד הסופר, 
נה את כל יודע אם זה נכון לבנות שם חניון. אני בכלל הייתי מש

המדיניות והייתי מצמצם בשנתיים הקרובות כל שקל כל תב"ר, 
תרבות. חבר'ה אין לנו והולך בשנה השלישית בגדול ולבנות היכל 

מה לעשות ביישוב, הילדים שלנו עוזבים אותנו ולא רוצים לחזור 
דון נוער הזה, אני מבין את רונית, כי לפה. אנחנו מחכים למוע

 מה לעשות, הם רוצים לעזוב את היישוב. הילדים שלנו אין להם 
ולכן אנחנו חייבים יותר פעילויות חברתיות לילדים. אני יודע   

הרבה כסף, היכל התרבות זה הרבה כסף, ובית הספר זה שזה 
המון כסף וזה מפחיד ומאיפה נביא את הכסף.  הרבה כסף, וזה

 40מיליון ₪  30יוסי צודק והוא אומר לי: מאיפה אני אביא 
ליון ₪. אבל אני מאמין שאם אנחנו לא נתחיל ולא נדע לחסוך מי

הרבה כסף קצת השנה הזאת, אפילו שזה מאושר בתב"רים ויש 
שמאושרים בתב"רים, התב"רים האלה אפשר לשמור אותם, לא 

יך. אני מסכים, חייבים לבזבז אותם, למרות שיש דברים שצר
לגבי  לאלעד למשל אבל אני חושב שאפשר, יש המון יוזמות

טיילת, כשהוא סיפר לי מאוד מאוד התרשמתי מהנושא של 
אבל אני חושב  הטיילת, ואני חושב שזה נכון, והכול טוב ויפה.

שהטיילת והחניון וגני הילדים וכל הנושאים האחרים, אני חושב 
ה הזאת זו צריכה להיות שנה שכדאי להקפיד השנה הזאת. השנ

ין תכניות ובעוד שנתיים שאנחנו נאגור כספים ובעוד שנתיים נכ
 נצא לדרך עם היכל תרבות. 

 
כתוב זה לא אומר שזה ניתן שלומי, רק הערה קטנה, זה שזה   עייאש: .גב' רונית ד

  -צוע, כי כסף אין. זה שהוא כתב טיילתלבי
 

אבל כל מה שנכנס הכול לקרן לפיתוח הולך, הולך לקרן  : מר שלומי שטרית
 לפיתוח... 

 
לא, אבל אתה חייב להעביר את זה להחלטת מועצה כל תב"ר   אש:עיי .גב' רונית ד

  -כזה
 

  -ן של שיתוף פעולהל מדיניות וזה ענייכן, אבל זה עניין ש : מר שלומי שטרית
 

 לא, זאת הכוונה.   עייאש: .גב' רונית ד
 

  -גם שלך : מר שלומי שטרית
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 ברור.   עייאש: .גב' רונית ד

 
וגם של כולנו ביחד. אנחנו נצטרך לקבל החלטות אם אנחנו  : מר שלומי שטרית

מקבלים את כל הכסף הזה, וזה עובר באמת לתב"רים ולשוטף 
מהקרן, שכל הזמן אני שומע את הקרן היחידה הזאת שאנחנו... 
ופה אנחנו הולכים ומנפחים אותה וממלאים אותה קצת והולכים 

 -רויקט גדול. אני חושב שזאת הדרךלפ
 

הדרך היחידה לטפח את הזה, זה לדדות רגליים במשרדי   עייאש: .ית דגב' רונ
  -הממשלה ולהביא כסף משם, עם הרבה כבוד להיכל תרבות של

 
 רונית.  מר יוסף ניסן:

 
 אתה צודק.   עייאש: .גב' רונית ד

 
אז כך, אני רוצה להגיד לגבי לדדות רגליים, זה באמת קל להגיד.  : מר שלומי שטרית

חודשים, יוסי שיגע לי את המוח כל יום  7-8כנסת ב אני ישבתי
טלפונים תלך למשרד הזה, ותלך למשרד הזה, ותלך למשרד  17

הזה, ותלך למשרד הזה. יש בעיה בתפיסה, האם אנחנו רוצים 
להישאר מועצה איתנה או אנחנו רוצים לחרוג ולא להיות מועצה 

, אין עם יםואנחנו איתנ 9איתנה. כל עוד שאנחנו סוציואקונומי 
מי לדבר. השאלה היא אם עכשיו עם הדיור המוגן אנחנו הולכים 
להוריד את זה, וזה גם החלטה שאנחנו צריכים לקבל. אם אנחנו 
רוצים להישאר איתנים או רוצים להיות קבצנים ולהתחיל לבקש 
כסף ממשרדי הממשלה, ולא להיות גיבורים על עצמנו. ואני 

להיות יותר איתנים, ולהוריד את א חושב באופן אישי כן לחרוג ל
הנושא של הסוציואקונומי, ואז נוכל ללכת למדינה ולבכות 

 ולהסביר אין לנו כסף. כרגע לא יכולים הרבה לעשות. 
 

אני יודעת מהניסיון שלי בניהול, זאת רק הערת אגב תוך כדי. לא  גב' ברוריה אליעז:
ם יצאו ניהצגתי את עצמי כמסכנה ואלה שהציגו את עצמם כמסכ

רק בגירעונות מזה, ואני באתי והראיתי את הצד החזק ואז זרמו 
 הכספים. 

 
  -כך זה לא עובד ברוריה. זה בימים שלך, היום... אותך : מר שלומי שטרית

 
  -די, עשה אותי מתושלח גב' ברוריה אליעז:

 
  -לא מתושלח : מר שלומי שטרית

 
 לא...  יןק"ג עדי 10סליחה, הורדתי  גב' ברוריה אליעז:

 
 אנחנו... משרדי הממשלה.  : מר שלומי שטרית

 
 עדיין לא משפיע עליי.  גב' ברוריה אליעז:

 
 יוסי, תודה רבה לכם, ומר נודלמן.  : מר שלומי שטרית
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קודם כל יישר כוח חגית ולצוות שלה ולדורית ולשאר הצוות  :קובי נודלמן עו"ד
ציב. ובכלל תקלבתיה שעוזרת, ועוזרת לנו הרבה בחינוך וגם ב

הצוות שנמצא פה בתוך המועצה, אני חושב שכולם יש להם רצון 
אחד לסייע ולעבוד ביחד, יש רוח חדשה של אנשים חדשים, יש 
רוח ותיקה של אנשים ותיקים, וביחד אני חושב שאנחנו יכולים 

 לייצר לא מעט. 
, אני חושב שזה תקציב יחסית יחסית לשמיכה הקצרה שיש לנו  

יתי רוצה יותר, כן הייתי רוצה יותר לחינוך, הייתי ם הימאוזן. א
רוצה יותר לביטחון, הייתי רוצה יותר לפיתוח של היישוב, הייתי 
רוצה בכלל לקחת את היישוב הזה כמה צעדים קדימה, אבל 
כנראה שאין לנו מספיק כסף בשביל הדבר הזה, ואני חושב 

ו חגית עלי שהדבר המרכזי שאולי אנחנו צריכים להתחיל לחשוב
בשנה הבאה ויוסי בכלל, שזה לתכנן יחידה כלכלית שתתחיל 
לתכנן את ההשקעות שלנו, כדי להביא לפה או מיזמים או 
הכנסות ולעשות את זה בדיוק כמו שעושים על ידינו בבני שמעון, 

אחד, אחד שיתחיל  םלנסות לייצר לנו איזה פרויקט אחד מיז
ח ולקדם את היישוב. אז רולהכניס כסף ליישוב ואיתו נתחיל לפ

צריך לחשוב ולראות אם אפשר להקצות לזה תקציב מסוים 
למשרה למתכנן, למישהו שיישב עם המדינה על כל קולות 

  -הקוראים
 

 פרויקטור.  : מר שלומי שטרית
 

נכון. שיתחיל להרים את היחידה הכלכלית ואפשר לממן את זה  :קובי נודלמן עו"ד
ים שמה, לכן צריך להתחיל ברמתקציבי מדינה את רוב הד

לחשוב לראות מאיפה מביאים את הכסף. הרי יחסית במה שיש 
לנו אני חושב שעשינו את המיטב, ובאמת אני חושב שהשנה את 
החינוך אנחנו נתחיל את הדרך, אני מקווה ששנה אחרי אנחנו 
נוביל יותר את החינוך אנחנו מפעילים יום לימודים ארוך, שזה 

ב בשביל הילדים שלנו ובשביל העתיד... שופרויקט מאוד ח
שנמצא פה, ובאמת שאפו לכולם על כל מה שעשו, ובתיה תודה 

 רבה זו הזדמנות להודות פה. 
 

 תודה לך.  גב' בתיה הרפז:
 

 נכון בתיה שכחתי מקודם גם אני שייכת לחינוך.  גב' ברוריה אליעז:
 

עדנה שנמצאת פה איתנו כל ולותודה לברוריה על שיתוף הפעולה  :קובי נודלמן עו"ד
  -הזמן ובכלל לכולם

 
 על האווירה הטובה.  גב' ברוריה אליעז:

 
 ברור, ברור.  :קובי נודלמן עו"ד

 
 כן רונית.  מר יוסף ניסן:

 
  -טוב, עד עכשיו היו דברים טובים, אפשר קצת : מר שלומי שטרית

 
אומרים מונח על  איךש 2020תתפלא, תתפלא. תקשיבו, תקציב   עייאש: .גב' רונית ד
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שולחננו לדיון הוא תקציב בלי מעוף. יש בו גידול בהכנסות אבל 
מיליון ₪ שהוצגו בפנינו ממקורות חדשים,  3.5אין מעוף. קיבלנו 

בעיקר אני חייבת להגיד מפעילות קודמת של ראש מועצה קודם. 
  -של רכבת, של דיור מוגן

 
  הוא ממש הביא את הרכבת. גב' ברוריה אליעז:

 
  -לא, היא מתכוונת ל :קובי נודלמן עו"ד

 
 את הבאת?   עייאש: .גב' רונית ד

 
 את הבאת?  גב' ברוריה אליעז:

 
 אני לא אמרתי אני.   עייאש: .גב' רונית ד

 
 ברוריה, קודם כל כן.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 כן, זה נכון.  :דובר

 
  -ברוריה, ברוריה מר יוסף ניסן:

 
 האמת זה נכון.  :דובר

 
 ברוריה עכשיו תורי.   עייאש: .גב' רונית ד

 
 סליחה. את צודקת, את צודקת.  גב' ברוריה אליעז:

 
זאת אומרת מהבחינה הזאת יש גידול בהכנסות, יופי אני שמחה,   עייאש: .גב' רונית ד

לפעמים צריך גם מזל. הוא בא בסוף הוא גם הגיע, אני שמחה, 
ני שמחה שהוא מגיע כי וא מיליון ₪ לא בא ברגל, 3.5גידול של 

כל שקל חשוב לנו, דיברנו על זה לפני דקה בעניין של כספים. 
אבל חסר בתקציב הזה מעוף. מה לעשות איתו, מה חשוב, אני 

מיליון ₪  2-מיליון ₪ ש 3.5אתן כמה דוגמאות מאוד בולטות. 
 1.5הגיעו ממקורות חדשים והשאר זה מארנונה מתושבים, 

 שאישרנו בישיבה הקודמת.  4%-ת וונימיליון ₪ שהגיע משר
 

 רוב הכסף זה ארנונה.  :קובי נודלמן עו"ד
 

  -מיליון ₪, תקשיבו לי 2אמרתי   עייאש: .גב' רונית ד
 

 ...  :רו"ח דורית כהן
 

 כמה?  :קובי נודלמן עו"ד
 

  -מיליון ₪ 3.5  עייאש: .גב' רונית ד
 

 ה. ארנונמיליון ₪ זה  3.5... תקציב של  :רו"ח דורית כהן
 

 לא הכול.  :קובי נודלמן עו"ד
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 רק ארנונה.   עייאש: .גב' רונית ד

 
 רק ארנונה.  :רו"ח דורית כהן

 
לעומת  4%לא, לא, בואו נפריד את הארנונה שאנחנו הצבענו  : מר שלומי שטרית

  -הארנונה שנכנסה מ
 

שות נסות חדמיליון ₪ זה הכ 2תקשיבו לי, חברים תקשיבו לי,   עייאש: .גב' רונית ד
מיליון ₪ זה שרונית ועוד  1.5-רכבת, דיור מוגן וכן הלאה, ו

, שרונית זה כמו ארנונה רגילה, פשוט היישוב 4%תוספת של 
מיליון ₪ עכשיו לאן הלכו, זה המשחק  3.5גדל. זאת אומרת 

הגדול, שמיכה שנמשכת. יש פה חוברת שכתובה, אני את זה 
לקחת ולכתוב רוכות, הייתי מחלקת אחרת. דיברנו על זה א

₪ כי מחזירים לתקציב  400,000-בחוברת שהביטחון עולה ב
, מה? למה? ככה. לא היה שם משהו, אלא כי החזירו את 2018

  -2018-, זה היה הנימוק. ב2018התקציב לתקציב 
 

 לא, אבל הם... לפעולות.  :קובי נודלמן עו"ד
 

ת בביטחון. נעשו פעולות, משמעותי היינו במגמת ירידה 2018-ב  עייאש: .גב' רונית ד
הייתה שעת, איך אומרים השנה הטובה ביותר מבחינת  2018-ו

עבירות. מאז קוצץ הביטחון בצורה משמעותית, בואו תסתובבו 
מהתושבים שלנו בצורה  עברחוב שלנו, הביטחון הוא משהו שנגר

משמעותית. נכון? כולנו חשים את זה. תראו גם בסטטיסטיקה. 
הביטחון היה צריך לקבל פה כדי לחזור לא נה הזאת אז מהבחי

את התוספת שירדה ממנו, אלא הרבה יותר. שלומי ואני דיברנו 
על זה ארוכות, ואני יכולה לתת אפילו דוגמאות מאיפה אפשר 

 לקצץ כדי להעלות את הביטחון יותר. 
 

 מאיפה? מאיפה?  : מר שלומי שטרית
 

ם שתפסו את עיניי. אחד, רפרנט משמעותיי סעיפים מאוד 2  עייאש: .גב' רונית ד
₪ נוסף רפרנט לאשפה. למה? הסתדרנו יפה  150,000לאשפה, 

₪.  180,000באשפה בלי הרפרנט. נושא שני יועץ בהנדסה של 
  -הסעיפים האלה 2יועץ נוסף בהנדסה. 

 
  -אלה שמאשרים את האישורים גב' ברוריה אליעז:

 
 יועץ.  לא, לא, לא,  עייאש: .גב' רונית ד

 
  -חוץ מאלה שמאשרים ב' ברוריה אליעז:ג
 

לוקחת אותם בלבד, סעיפים שאם אני  2חוץ מאלה שמאשרים.   עייאש: .גב' רונית ד
. זה ₪2 פי  400,000-אני יכולה להגדיל את הביטחון לא ב

  -מבחינתי
 

 בטח שישיבו לך.  גב' ברוריה אליעז:
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 )מדברים יחד( 
 

יא מדברת, אבל עזוב תן לה לסיים, תנו דעת על מה ההיא לא יו מר יוסף ניסן:
 לה לסיים. גם אם היא לא יודעת תנו לה לסיים. 

 
  -ברור ש  עייאש: .גב' רונית ד

 
 היא לא יודעת.  מר יוסף ניסן:

 
 אתה ראש המועצה.   עייאש: .גב' רונית ד

 
 היא לא שואלת שאלות.  :דוברת

 
 בואו נתקדם.  מר יוסף ניסן:

 
מבחינתי הביטחון היה צריך לקבל פה פוקוס גדול יותר עמוק   :עייאש .ית דגב' רונ

יותר, כדי להחזיר את הדבר המשמעותי הרע שקרה השנה, וזה 
אובדן הביטחון... ביישוב, זה מבחינתי זה נושא אחד. נושא שני 

 1.1מיליון ₪ גדל החינוך,  1.1-זה החינוך, אנחנו פה כותבים ו
מספרים לעומקם של דברים , כשחופרים במיליון ₪ גדל החינוך

₪ בלבד. זה עובד על טייס  300,000-בסופו של דבר החינוך גדל ב
אוטומט של גידול בחינוך מיוחד, של גידול בשכר של העובדות 

₪. וכשיש לי הכנסות  300,000-וכן הלאה. נטו אמיתי זה גדל ב
 מיליון ₪ בארנונה, אני הייתי בוחרת להוסיף יותר 3.5של 

מיליון ₪ האלה, זה ללא ספק משהו בפוקוס,  3.5-לחינוך מה
סעיפים  3ואני לא נכנסת עכשיו לכל הרזולוציות, בחרתי לי 

 לדבר עליהם ועליהם אני אדבר, אז זה הסעיף השני. 
יוסי  2019והסעיף השלישי זה לא מה לעשות, זה מה קרה. בשנת   

₪, פעם  400,000שם לעצמו, אנחנו נגמור את השנה בגירעון של 
שנים האחרונות, כמו שהוצג בפנינו קודם. זה אומר  4-אשונה בר

להבים עשתה כברת דרך, אנחנו לא רוצים ללכת אחורה. אתם 
יודעים ברגע שפותחים את הדלת לגירעון זה כבר נדבק. אז עדיף 

 2 2019לא להיות שם. מהבחינה הזאת יוסי שם לעצמו בתקציב 
זה  בצעו. אחדו של דבר לא התפעולות משמעותיות, שבסופ

קיצוץ, הוא קרא לזה התייעלות, אני זוכרת את התקציב שנה 
שעברה, התייעלות בפעילות המועצה שעות, נושאים, התייעלות 

  -פנימית בתוך המועצה
 

 שעות נוספות את מדברת.  מר יוסף ניסן:
 

 קראת לזה, גם שעות נוספות.   עייאש: .גב' רונית ד
 

 . רק שעות נוספות מר יוסף ניסן:
 

רק שעות נוספות, תגדיר איך אומרים, אני זוכרת את הסעיף,   עייאש: .גב' רונית ד
מהבחינה הזאת זה היה, זאת פעולה אחת שלא התבצעה, ישבנו 
דיברנו על זה. סעיף שני זה היה לקיחת ארנונה מאזורים שונים 

ם ביישוב, כמו לדוגמא אני לא זוכרת את כולם, קריית קבלני
ולהוציא ארנונה, גגות עם סולריים שאפשר  שאפשר היה לקחת
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היה..., זו רשימה שיוסי עצמו או ראש המועצה שם לעצמו בשנת 
כדי לבצע ולהביא הכנסות נוספות או לפחות  2019בתקציב  2019

הדוגמאות האלה שזה פעולה יזומה או רעיונות שיוסי  2להקטין. 
ם, אולי דברים אחרי הכניס לתוך התקציב לא התממשו. עשה

אבל אפשר היה וזה בדיוק המסר שאני רוצה להגיד, אפשר היה 
 . 0-לעשות עוד כדי לגמור את השנה הזאת כן ב

כי אם הסעיפים האלה ויכול להיות שנעשו פה דברים אחרים,   
שאין לנו מושג, באמת אי אפשר לדעת כי אנחנו רואים את 

הסעיפים האלה  2גם השורה התחתונה. אבל אם הם היו נעשים 
, וזה מבחינתי היה. לכן אני 0אפשר היה להעמיד את להבים על 

גדול, יש פה עדיפות  benefitאומרת, זה לא, איך אומרים קיבלת 
גדולה להתאחד למען תושבי להבים, אני אומרת את זה, יש פה 
צורך אמיתי, כי אני רואה שעת משבר בלהבים, אני בכנות 

טחון האישי ברגע שזה מגיע לבי אומרת, שעת משבר. כי
בתחושה, זו שעת משבר. וסביב שעת משבר צריך להתאחד 
ולעשות את כל הפעולות שנדרשות כדי לעשות אותם, אז זה 
מבחינתי דברים שבחרתי להציג מתוך התקציב הזה. אפשר 

 וצריך לעשות אותו טוב יותר. 
שעברה  יש לנו עדיין את הזמן, כמו שעשינו בשנה שעברה. בשנה  

ישרנו אותו ולאחר מכן הגיע דף תיקונים שעשינו א 2019בתקציב 
הטיה של סעיפים מסעיף אחד לסעיף שונה, יש לנו את היכולת, 

עדיין תיקונים כאלה, אם ראש המועצה מספיק פתוח כדי לעשות 
כדי לחזק את שני הסעיפים האלה את הביטחון כי זה קריטי, 

שיוסי  נת, אני מסכימה עם מהואת החינוך כי יש לנו שעה מצוי
אמר שאנחנו במומנטום חיובי בנושא החינוך, בכל תמיכה 
חיובית למומנטום כזה צריך לעשות על ידי הגדלת תקציב 

₪, אבל ללא ספק יש מקום  300,000משמעותית יותר ולא 
לאיחוד שורות מלא כדי לממש את הדברים האלה. זאת תמצית 

 דבריי. 
 

 י. כן עד מר יוסף ניסן:
 

וב, אני אחרונה חביבה, אז כולם דיברו פה על מספרים ועל ט :גב' עדי זנד
  -נתונים וכן הלאה. 

 
  -סליחה, סליחה  עייאש: .גב' רונית ד

 
 את יכולה להפריע לי... אנחנו סיכמנו שאת לא מפריעה לי.  :גב' עדי זנד

 
יד שלכל שאלה את צודקת, אני שכחתי רק. אני חייבת להג  עייאש: .גב' רונית ד

תשובה, אז לכל הצוות אני מודה לכם ממש, כי... אני קיבלתי 
ישבתי שעתיים וחצי עם הצוות כולו ולכל שאלה בתקציב, ומי 
שמכיר אותי כל מה שנותנים לי אני קוראת ולכל שאלה קיבלתי 
תשובה, אז תודה על המקצועיות בתשובות, כי הכול סגר לי 

 פינות, תודה. 
 

 נקודות.  2-ה וצמצם לך לזה חסך לך את ז ליעז:גב' ברוריה א
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 . ברוריה לא לצמצם. 3, 3  עייאש: .גב' רונית ד
 

 אז שכחתי משהו אישי.  גב' ברוריה אליעז:
 

 לא חשוב.   עייאש: .גב' רונית ד
 

 שמעתי חינוך וביטחון.  גב' ברוריה אליעז:
 

 ברוריה.   עייאש: .גב' רונית ד
 

 -ת, אולי אני פשוטהייתה השלישית לא ברצינומה  גב' ברוריה אליעז:
 

 . 2019. גירעון 2019  עייאש: .גב' רונית ד
 

טוב, אני אחרונה אז קודם כל אני רוצה להגיד שבשבילי זו  :גב' עדי זנד
הייתה שנה מאוד מלמדת. לא הייתי חברת מועצה מעולם, ואם 

ואת כל מה שעברנו  2019לדצמבר  2018אני משווה את דצמבר 
לדבר אחד עם השני, שזה כבר שיפור בדרך, אז קודם כל למדנו 

משמעותי, מי שישב פה בשנה האחרונה יודע על מה אני מדברת. 
אז תרבות דיבור ושיח השתפרה מאוד, ואני לוקחת את זה 
כמקום מאוד חיובי. אני גם רוצה לציין שבמקומות המעטים 

עם עדנה  שאני כן שותפה לעשייה, מתנהל שיח מאוד מקצועי,
ברוריה ועם חגית ועם אלעד ועם כל הצוות ועם ועם שלומי ועם 

בתיה וכן הלאה, במקומות המעטים שאני נמצאת בפעילות 
מתנהל שיח מקצועי מכבד פתוח נינוח, וגם עם יוסי כשאנחנו 
יושבים באחד על אחד. אבל אני רוצה להגיד גם עוד כמה דברים. 

שית והלמידה שלי בשנה אני לצד החוויה המאוד טובה בינאי
את, אני מרגישה גם המון תסכול ואכזבה. אני חושבת שבשנה הז

ממה שאולי  10%הזאת לפחות מבחינתי לא מומש אפילו לא 
רציתי לעשות למען, אולי יכולתי לעשות למען, אני חושבת שמהר 

לכל מיני עמדות של קואליציה אופוזיציה בכלל  מאוד נכנסנו
ויסלחו לי  אנשים, 9ימים לקבוצה של מושגים שבכלל לא מתא

אנשים במקרה  9פה כל הצוות המקצועי מסביב, אני מדברת על 
הטוב כשכולם נמצאים בישיבה. אני חושבת שאנחנו לא 
מקיימים דיונים, אנחנו באים לישיבות מועצה להצבעות, 
לפעמים ניתן פרק זמן מאוד מאוד קצר... דיון ומיד לאחריו 

מתקיימים  מתקיימים הדיונים הם לא מתקיימת הצבעה. אם
בפורום הזה, הם מתקיימים באחד על אחד, שניים על שניים, וכן 

 הלאה. 
יוסי קוראת  אני חושבת שאנחנו מפספסים כאן בגדול וכאן אני  

באמת ללכת למקום שלקיים דיונים שלא כל מפגש מועצה  לך
ישיבת מועצה יהיה לצורך הצבעה ותו לא, כדי לאשר את 

הם. הרי את אותו דבר שדיברנו ברים לפעמים צריך לדבר עליהד
היום בערב, עם הנתונים האלה ועם הרעיונות שעלו פה מסביב 
לשולחן, אולי היינו לוקחים עוד שבועיים ומשפרים ומתקנים 
ומתדיינים ומגיעים לאיזה שהיא תכנית שכולנו נהיה באמת 

ן עם יכולת שותפים לה, תכנית אסטרטגית ארוכת טווח עם חזו
פה חלון הזדמנות אדיר, עברנו את השנה  לעשות. באמת יש

  .הקשה, עברנו, הייתה באמת שנה קשה בכל קנה מידה
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ועכשיו יש חלון הזדמנויות וגם אם זה נראה שזה לא המון כסף   
מיליון ₪ וכן הלאה, וואלה זה המון כסף כשלפני שנה לא  3.5-ו

 על שנה גרעונית, אז אם היינויכולנו בכלל לסגור תקציב, דיברנו 
מקיימים דיון ואם גם עכשיו אני קוראת להמשך לקיים דיון 
ולעשות שינויים קצת בתקציב, ואני מצטרפת לברוריה ולשלומי 
ולקובי ולרונית, אני חושבת שהסעיפים שהעליתם הם הסעיפים 
החשובים לכולנו כתושבים. החינוך והביטחון הם בראש סדר 

להסתכל עוד פעם י חושבת שאנחנו צריכים אולי העדיפויות, ואנ
על התקציב ולעשות עוד קצת שינויים ולוותר על דברים שאולי 
בשנה הבאה ירווח לנו עוד קצת ונוכל לעשות אותם, וכן לשים 

 יותר משאבים בחינוך ובביטחון. 
 

  -עדי גב' ברוריה אליעז:
 

  -רק שנייה, רק שנייה :גב' עדי זנד
 

 ... לא, אני רוצה לעזור לך יעז:גב' ברוריה אל
 

אופטימית חסרת תקנה,  ילצד התסכול והאכזבה אני באופי :גב' עדי זנד
ומהמקום הזה למרות שהיו פה ימים מאוד קשים שרציתי לשים 
את המפתחות וללכת, נשארתי לאורך כל השנה הזאת, ואני 

  -ממשיכה ללכת יחד איתך ויחד אתכם, אני רק באמת מקווה
 

 וטוב עשית.  רוריה אליעז:גב' ב
 

שאם נצליח בשנה הזאת לקיים תהליכים אמיתיים של דיון  :גב' עדי זנד
אמיתי לעומק, תקשיבו אני לא יודעת את הכול, אני לא מבינה 
את כל התב"רים, לא נולדתי במחלקה הזאת, אבל אני די 
לומדת, ואם נקיים דיון ונפעיל חשיבה משותפת, אני בטוחה 

ת טווח טובות צר תכניות אסטרטגיות ארוכושנצליח ליי
ומועילות לטובת היישוב הזה והתושבים שלו. אז מהמקום של 
אופטימיות חסרת תקנה אני קוראת לך יוסי לעזוב את כל 
השטויות האלה של קואליציה אופוזיציה, אני קוראת לכולנו, 
אני מצטרפת לשלומי ואומרת בואו נעשה ביחד, בואו נקיים 

לנו ולהגיע לאיזה שהם טרתן לנתח נושאים שחשובים ישיבות שמ
תכניות אסטרטגיות ארוכות טווח עם אופק, ולא רק עם בואו 

  -נפזר קצת לפה וקצת לשם. ואמרת מילה אחת שאני
 

 מתחברת.  מר יוסף ניסן:
 

רוצה..., כשרונית אמרה משהו אמרת: 'היא לא יודעת', נכון היא  :גב' עדי זנד
שאנחנו נדע יותר.  לא יודעת, ואני קוראת לך לא יודעת, גם אני

אז במקום הזה אני חושבת שזה התפקיד שלך, שאנחנו נדע יותר. 
כי ככול שנדע יותר ככה יש סיכוי שנעשה טוב יותר ביחד. וחגית 
ואלעד ככה עם שניכם יצא לי זה, אני מאוד אדם של מצגות, גם 

א של המצגות, אלעד הכניס את זה בוועדת תכנון ובנייה את הנוש
סדר ומקדם את הישיבות, וגם חגית האדום לא שמאוד עושה 

 -משהו שם, אבל
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  ()מדברים יחד
 

אנחנו כבר בגיל שהאדום הזה לא יושב לנו טוב בעיניים, אז נדבר  :גב' עדי זנד
אבל זה מאוד עושה סדר בראש לי על הצבעים של המצגות 

ה שהייתי בשוק לפחות, אני לא זוכרת מצגת משנה שעברה, כנרא
  -ה שקרה פהטוטאלי ממ

 
 את כמוני.  גב' ברוריה אליעז:

 
ואני מאוד שמחה על העבודה המשותפת עם הצוות המקצועי,  :גב' עדי זנד

 ואני מקווה להיות שותפה ליותר דברים. 
 

 אני רוצה רק להגיד לך יישר כוח על הדברים וכו'.  גב' ברוריה אליעז:
 

 וכו'.  :גב' עדי זנד
 
. אבל באמת חשוב לי מאוד שאמרת נקודה מסוימת שאם את וכו' ב' ברוריה אליעז:ג

יכולה למצות אותה, אולי יש לך סימונים, שההבהרות מנקודות 
לנקודות של עניין לעניין הוא פחות עקרוני, אם יש לך סימונים 

 כאלה, זה חשוב מאוד לשמוע אותם. 
 

לבקש,  ותו של יוסי אני רוצהיש לי, ואני רוצה לבקש, ברש :גב' עדי זנד
  -שנבוא לדיון כזה עם רעיונות להזזות

 
... עליי הדיון, אני מבטיח להביא דיון כזה, אני מבטיח שנקיים  : מר שלומי שטרית

 דיון. בואו באמת... לנסות. 
 

אם יש משהו שזה זה באמת, שתינו ישבנו סעיף סעיף יחד עם  :גב' עדי זנד
וניתחנו פריט ת, ישבנו סעיף סעיף חגית ועם דורית ועם הצוו

פריט וכן יש כמה תובנות. אני חושבת שזה לא רק להגיד לא, זה 
 להגיד מה כן במקום, וזאת האחריות גם עלינו. 

 
טוב, אני אתחיל בך, אני חושב שאת בחורה איכותית, שיכולה  מר יוסף ניסן:

לתרום הרבה יותר, לא יהיה משהו, אני מבין בהחלט, אני 
בת פה ובאמת זה אתגר, גם אתגר ט מרים את הכפפה שהצבהחל

  -שלי
 

 נכון.  :גב' עדי זנד
 

ויכול להיות שגם בדרך טעינו כולנו, אבל זה חלק מהדינמיקה  מר יוסף ניסן:
  -שנוצרה

 
 שנים.  4יש לנו רק עוד  :גב' עדי זנד

 
בעזרת  ,-חלק מהדינמיקה שנוצרה, כן בדיוק אנחנו לא הולכים ל מר יוסף ניסן:

למה שאמרת. אני רוצה להתייחס בהחלט מתחבר השם. ואני 
לדברים של רונית. ואני אתחיל אפילו מהסוף. רונית ישבה אצלי 
בלשכה, הבנתי לאן הדברים הולכים ואמרתי לה דבר פשוט: 
'תגידי מה את רוצה, על מנת לאשר את התקציב. מה מפריע לך 
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 ביעי בעד התקציב.'בתקציב כדי שאולי נצליח לשנות אותו ותצ
אז היא אמרה לי: 'בסדר' ועד עכשיו לא שמעתי ממנה. זאת 

  -אומרת
 

 הנה שמעת.   עייאש: .גב' רונית ד
 

שהיא באה, מה את רוצה עכשיו לשנות את התקציב בשלב זה  מר יוסף ניסן:
 ולהצביע בעדו? 

 
  אני באה לדיון. איך אתה יודע מה ההצבעה שלי.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 ככה לא עושים.  אז מר יוסף ניסן:

 
 איך אתה יודע מה ההצבעה שלי יוסי?   עייאש: .גב' רונית ד

 
רגע שנייה, יושבים לפני התקציב, אני הזמנתי אותך ואמרת לי  מר יוסף ניסן:

 שאתמול את חוזרת אליי, לא חזרת, גם היום לא אבל זה בסדר. 
 

 ול. אתמול זה היה אתמ  עייאש: .גב' רונית ד
 

סדר, אמרתי לך עד הערב ומחר מה שאת רוצה, אני אפנה גם ב מר יוסף ניסן:
את הזמן, נשב בצורה רצינית על התקציב כולל סעיפים 

 שמעבירים מכאן לכאן הכול בסדר. 
 

 ישבתי איתך שעתיים יוסי.   עייאש: .גב' רונית ד
 

ילו לא יודעת הכול בסדר, אבל אני שומע עכשיו דברים שאת אפ מר יוסף ניסן:
  -מדברת. ואם היית שואלתעל מה את 

 
 בבקשה אין בעיה.   עייאש: .גב' רונית ד

 
  -ואם היית שואלת מר יוסף ניסן:

 
  -אמרה לך עדי  עייאש: .גב' רונית ד

 
אם היית שואלת אז היית גם יודעת ולא אומרת את מה שאמרת  מר יוסף ניסן:

 קודם. 
 

 נו. אז בוא תסביר. בוא תסביר  אוקיי,  עייאש: .גב' רונית ד
 

אני אסביר, אני אתייחס עכשיו. וזאת חלק מהדינמיקה שנוצרה  מר יוסף ניסן:
בינינו, ואני חושב שהיא לא לטובת היישוב. עכשיו אני מדבר על 
טובת היישוב. אני לא מאמין שאת מאמינה למה שאמרת קודם, 

 באמת. 
 

  -כל מילה  עייאש: .גב' רונית ד
 

כי...  שאמרת, בסדר? ובואי ניגע בנקודותאת לא מאמינה למה  סף ניסן:מר יו
רפרנט לאשפה, את יודעת במה מדובר? מה התפקיד שלו? מה 
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 הוא עושה? 
 

 לרוץ אחרי פח זבל, מאיפה אני יודעת, רפרנט לאשפה.   עייאש: .גב' רונית ד
 

נט לאשפה. אז לכן שואלים את הצוות, מסבירים לך מה זה רפר מר יוסף ניסן:
לך עכשיו, וזה היה צריך להיות אתמול או  אז בואי אני אסביר

יחד עם הגזבר. יש לנו מכרז עם קבלן שזכה מימים ימימה, אני 
קיבלתי את זה כמובן מאליו, שחלק מהתשלום שאנחנו משלמים 
לו זה עבור רפרנט שזה במקרה מוטי, שהוא משלם אותו, הוא 

ש משלם אותו, אלא הוא משלם את העובד הזה, הוא לא ממ
₪ בחודש. בשנה  11,000ותנו בחשבונית בסכום של מזכה א

שעברה הוא הגיע אליי ואמר לי: 'תקשיב אני מפסיד כסף, ואם 
  -אני אצטרך להמשיך לשלם את הרפרנט הזה אני'

 
 מי זה הרפרנט?  : מר שלומי שטרית

 
₪  11,000 'אני עוזב אותך', זה לא משנה מי, מנכים לו מר יוסף ניסן:

₪  11,000משלם שום רפרנט בפועל. זה  מהחשבונית. הוא לא
שמנכים לו מהחשבונית. תקנו אותי אם אני טועה, אבל אני יודע 
שאני צודק. ואז קיבלנו החלטה, כמובן שבדקנו, בדקנו את 

  -עצמנו
 

 בדקנו... גב' עדנה זטלאוי:
 

נשלם הרבה יותר  ראינו שאם אנחנו נלך למכרז חדש אנחנו מר יוסף ניסן:
מהסכום הזה שבחשבונית, והסכמנו להאריך לו  מהרפרנט הזה

, להאריך לו החוזה עד אז 2021את החוזה עד סוף השנה, מרץ 
₪ האלה. אז לא מדובר ברפרנט, ולא  11,000-ונספוג אנחנו את ה

מדובר בדבר אחר, וזה חבל שאת לא יודעת את זה כשאת באה 
 בפנינו, בסדר? לישיבת תקציב ומעלה את זה 

 

 נכון. חייבת לדעת את כל הסעיפים.    עייאש: .גב' רונית ד

 

וזה אומר לי משהו, אבל בסדר. לגבי יועץ הנדסה גם כן, אני  מר יוסף ניסן:
  -רוצה שאלעד יענה על ה

 

 הוא לא פה.  : מר שלומי שטרית

 

 תכף הוא יחזור.  גב' ברוריה אליעז:

 

ים להעלות את חזור. בנושא הביטחון כולנו רוצהוא יצא הוא י מר יוסף ניסן:
תקציב הביטחון, אבל צריך לדעת מאיפה אנחנו, התקציב הוא... 

, אי אפשר לקחת תקציב ולהגיד אני רוצה להגדיל את 0סכום 
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  -זה, תגיד לי על מה אתה מוכן לוותר

 

 אמרתי לך.   עייאש: .גב' רונית ד

 

 על מה אתה מוכן לוותר.  מר יוסף ניסן:

 

 למה אני מוכנה לוותר, לוותר על יועץ.  אמרתי לך  עייאש: .גב' רונית ד

 

 מה?  מר יוסף ניסן:

 

תוותר על יועץ. אין לך פריבילגיה לקחת יועץ, אין לך פריבילגיה   עייאש: .גב' רונית ד
לקחת יועץ לדוגמא. הנה אלעד יסביר לנו למה הוא צריך יועץ, 

  -אחרי שקלטנו עוד זה. יש

 

קידו, אז איך את אומרת שאין את אבל את לא יודעת מה תפ יוסף ניסן:מר 
 הפריבילגיה אם את לא יודעת מה... את הכסף הזה. 

 

דוגמאות שאני  2יש לי עדיפות לתת לביטחון חברים. נתתי פה   עייאש: .גב' רונית ד
חושבת שאפשר לקחת ולעשות את זה אחרת, היו יכולות להיות 

עשות עמודים, לבוא ול 40מתוך עב קרס של עוד עשרות דוגמאות 
₪ כדי להגדיל ביטחון, זאת  ₪150,000 או  100,000סעיפים של  2

המטרה, לא לקחת את הכסף למשהו אחר. כדי להחזיר את 
 הביטחון האישי לתושבי להבים, זאת המטרה. 

 

אנחנו נחזיר את הביטחון. אלעד בוא תאמר לנו לגבי יועץ  מר יוסף ניסן:
 שים בכסף הזה. ה, מה תפקידו ומה השימוש שאנחנו עוההנדס

 

 . אשפהיועץ  גב' ברוריה אליעז:

 

 לא, יועץ ההנדסה.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 לא, עכשיו עברנו כבר ליועץ הנדסה.  :גב' עדי זנד

 

 מה עושה יועץ אשפה? אבל אתם כבר יודעים  גב' ברוריה אליעז:

 



 

 38 

 עכשיו הוא הסביר.  גב' עדנה זטלאוי:

 

  -י לא יודעת, אולי אני צריכה הבהרה נוספתוזה ברור? אנ גב' ברוריה אליעז:

 

 אחרי זה, אחרי זה ברוריה.  מר יוסף ניסן:

 

 כי אני הבנתי שרק מורידים...  גב' ברוריה אליעז:

 

 טוב, אחרי זה, אחרי זה.  : מר שלומי שטרית

 

 נכון.  מר יוסף ניסן:

 

  -ול₪ לחודש כפ 11,000 :גב' עדי זנד

 

 כן אלעד.  מר יוסף ניסן:

 

אני לא אכנס לדיון מה חשוב יותר מה חשוב פחות, אני אגיד מה  :מר אלעד ארזי
חשוב. אנחנו אחת לכמה שנים בונים שכונה. ראינו מה קרה 
כשבנינו את השכונה הקודמת, מי שמכיר ככה מכיר, הרחובות 

וצע כמו שקרסו, ראינו רחוב כמו רחוב עין צין מי שמכיר שלא ב
מידה מסוימת מנותקת מהביצוע של שצריך, כי בסוף המועצה ב

השכונות החדשות. אין בעל מקצוע משמעותי שיודע לפקח על 
העבודה המקצועית, אני מדבר בעיקר על נושא התשתיות, על 
ההידוק, על המשתלבות, היה לי שיחות גם עם כמה חברי 

בשכונה הזו,  מועצה... עם שלומי על רמת הביצוע הנמוכה שיש
אנחנו צריכים להביא בן אדם מקצועי ואני ראיתי לנכון ש

למשרה חלקית, שגם מטעם המועצה יבצע פיקוח על הפיקוח של 
רמון מהנדסים ועל הקבלן עצמו, זה חלק מזה וחלק מזה זה גם 
נושא של מחשבה על שימוש בשטחים החומים שיש שם לניצול, 

ה, זה בגדול. אני לא חושב וככה חשיבה שונה על התכנון שיש שמ
 ילה יועץ, זה יותר נכון המילה פיקוח. שזה המ

 

₪ האלה  180,000-אגב אני אשלים את הדברים של אלעד, ה מר יוסף ניסן:
 יחסכו לנו מיליוני שקלים בעתיד. 

 
 בדיוק.  :מר אלעד ארזי

 
 0500,00עכשיו תשאלי למה. רק כשאני נכנסתי לתפקיד השקענו  מר יוסף ניסן:
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אם היה פה פיקוח כמו  ₪ בשיפוץ מדרכות, אמר לי הקבלן
שצריך, לא היית צריך עכשיו להשקיע את הכסף הזה. אז זאת 
אומרת שאנחנו גם לומדים מהטעויות של עצמנו. היו פה מערכות 

 -ביוב שהולכות מתחת לכבישים פה בתוך היישוב
 

 )מדברים יחד( 
 

ת תשתיות בשכונת המניפה, כבר אני גם עכשיו נתקל בבעיו מר יוסף ניסן:
יו, אני יכול לקחת אותך לשם להראות לך כשלים איומים עכש

בפיקוח על שכונת המניפה. זאת אומרת שאם היה יועץ רציני 
שעובר אחרי הקבלן, בודק את איכות העבודה, היינו היום 
חוסכים את כל הכאב ראש שיש לנו. אז את מדברת איתי על 

180,000  ?₪ 
 

  -₪ 180,000-לאלעד לעניין ה כן, אני רוצה להעיר  עייאש: .ית דגב' רונ
 

זה כלום ושום דבר לעומת התרומה של זה ליישוב, וזאת אחריות  מר יוסף ניסן:
  -בניהול יישוב. אז עם כל הכבוד

 
  -יש לי התייחסות  עייאש: .גב' רונית ד

 
  -זה כמו שאמרתי לך, אנחנו מר יוסף ניסן:

 
  -כשלקחת העברה  עייאש: .גב' רונית ד

 
רגע, רגע דקה אני לא סיימתי. אנחנו נעמוד ביעד של הורדת  סן:מר יוסף ני

  -, אז להגיד איזה משהו דמגוגי כזה40%-הביטחון ב
 

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

 ₪ ותוותר על היועץ, זה לעשות נזק ליישוב.  180,000להוסיף עוד  מר יוסף ניסן:
 

  -אבל יוסי  עייאש: .' רונית דגב
 

 ההצעה שלך עושה נזק ליישוב.  סף ניסן:מר יו
 

זה  40%-, אתה מוריד אותי ב80%-וסי, הביטחון התדרדר בי  עייאש: .גב' רונית ד
  -אתה יודע

 
מיליון ₪ בביטחון מה  40אז בואי נעצור את כל המועצה ונשקיע  מר יוסף ניסן:

 דעתך? 
 

ון ליישוב, אם אתה אני חושבת שאתה צריך להחזיר את הביטח  :עייאש .גב' רונית ד
  -מיליון ₪, אתה ראש המועצה 40-חושב שצריך את כל ה

 
  -אבל את מוכנה מר יוסף ניסן:

 
  -אני יכולה לעזור לך לקדם  עייאש: .גב' רונית ד
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 ... אחרי זה בתשתיות גרועות ביישוב? מה אני לא מבין.  מר יוסף ניסן:
 

ים להגיד לך את דעתי בעניין הזה. אני יכולה לקבל, איך אומר  עייאש: .ונית דגב' ר
אבל אלעד אני רוצה להתייחס רק לעניין. העברה מקרן לעבודות 

שמיועד למימון מינהל ההנדסה.  30%פיתוח, יש פה סעיף של 
אתה לקחת כבר סכום מקרן לעבודות פיתוח, מותר לך סכום 

פיתוח לקחת אותו לשוטף, כדי  מסוים שמוצא מקרן לעבודות
מרת גם זה משהו שהוא תוספתי נוסף לשוטף שלך. לממן. זאת או

  -למה אתה מסתכל עליי... הגזברית יכולה לתת לו הסבר ל
 

אנחנו ניתן הסבר, אבל זה לא עכשיו למספרים אני מצטערת. כל  :רו"ח דורית כהן
  -השאלות כבר ניתנו

 
וה אומר לא לעניין המספרים, בכלל זה לסעיף עצמו. הולא, זה   עייאש: .גב' רונית ד

 אתה כבר מקבל תוספת שהיא מעבר לשוטף שלך. 
 

 ומה הקשר?  :מר אלעד ארזי
 

  -מה זאת אומרת אתה יכול לקחת את זה ולנתב את זה  עייאש: .גב' רונית ד
 

מה זה קשור, אם אין דרישה במקום אחד אז זה אומר שאין  :מר אלעד ארזי
 במקום אחר?  דרישה

 
אתה יודע יש, מהבחינה הזאת אי אפשר לעשות הכול לא, אבל   עייאש: .גב' רונית ד

בשנה אחת, זה שמיכה קצרה, זה שמיכה קצרה, זה מה שאני 
 מתכוונת. 

 
 לא, אני מראייתי המקצועית לא מסכים, זה הכול.  :מר אלעד ארזי

 
  -אפשר יותר  עייאש: .גב' רונית ד

 
 צה שהשכונה... היתרים בשנה, ואני רו 300אני רוצה שיהיה פה  :מר אלעד ארזי

 
 ... את התוספת.   עייאש: .גב' רונית ד

 
 על הצורה הכי טובה שאפשר, ועל זה אני עומד זה הכול.  :מר אלעד ארזי

 
 2-לא עוד פעם, בפן הזה, אני חייבת להגיד כדי שלא ישתמע ל  עייאש: .גב' רונית ד

תקציב שמגדיל את ההכנסות, אז אין פה  פנים. התקציב הוא
הלין עליו. כמו שאמרתי קודם התמזל מזל הגיעה משהו שיש ל

השנה מעולה, זה כסף שבא ונכנס. החלוקה של התוספת בעיניי 
היא זאת שצריכה לקחת בתשומת לב. אתם מפריעים לי שלומי, 

 זה ממש לא נעים. 
 

 סליחה.  : מר שלומי שטרית
 

בשנה שעברה  התוספת מגיעה והגיעה, חלוקה בעיניי זה לא כמו  ש:עייא .גב' רונית ד
שקיצצת ואני אמרתי: לא, בשום פנים ואופן אסור היה לעשות 
את זה וצדקתי, לצערי צדקתי, כי הביטחון עלה לשמיים. פה זה 
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אחרת זה רק חלוקה אחרת של תוספת הכנסות, וזה הדגש שאני 
יליון ₪ תוספת לא מ 3.5רוצה שתשימו לב, מהבחינה הזאת 

יי. צריך היה כמו שעדי אמרה חולקו בתוספת בסעיפים נכון בעינ
מכיוון שאין ממשלה, אז מותר לנו להגיש את  by the wayכרגע 

 התקציב עד מרץ, זה רק לידיעתכם. 
 

 ידוע.  מר יוסף ניסן:
 

אם יש  ידוע מעולה. זאת אומרת שיש לנו פה עוד פתח לעשות פה,  עייאש: .גב' רונית ד
אותם נכונים  נכונות לעשות עוד ריפרש לכל המספרים ולהציג

יותר ומותאמים לצרכים האמיתיים שהתושבים צריכים בימים 
 אלה, זה המשפט. 

 
רונית, אני מחזיק ממך בחורה רצינית, ואם הכוונות שלך היו  מר יוסף ניסן:

טובות היית צריכה לשבת איתי, יומיים הקדשתי אמרתי לך מתי 
י אשב גידי לי שאת רוצה לשבת איתי על תיקונים בתקציב, אנשת

 איתך. 
 

 יוסי, אתה עובד מועצה אנחנו לא.   עייאש: .גב' רונית ד
 

 אבל רונית זה עניין שלך.  מר יוסף ניסן:
 

 אתה יודע, זה בעיה.   עייאש: .גב' רונית ד
 

נות שאני ויוסי רונית, באמת לפני שהגעת, יכולות להעיד פה הב : מר שלומי שטרית
שעה  –חצי שעה היו צרחות ממש צרחות במשרד, וישבנו ב

  -אחרונה
 

  -אוי חבל שלא הקדמתי גב' ברוריה אליעז:
 

וניסינו יחד עם חגית ועם קובי לראות באמת מאיפה אנחנו  : מר שלומי שטרית
יכולים להעביר לביטחון, כי זה גם דבר שמאוד מאוד חורה לי, 

 בי הנושא של הביטחון. ואני מסכים איתך לג
 

 ת פריבילגיה... לך יש א  עייאש: .גב' רונית ד
 

 אבל מאיפה הכסף, בואי תגידי לי.  : מר שלומי שטרית
 

שלומי, שלומי, הוויכוח עקר. בנושא התייעלות בפעולות המועצה  מר יוסף ניסן:
ושעות נוספות. כן הייתה כוונה לקצץ בשעות נוספות, ואני שמח, 

כולנו לסיים את השנה בתקציב ולהישאר עדיין... אני שמח שי
תנה ולא לגעת בשכר של העובדים. זאת הייתה הכוונה רשות אי

 ואני שמח שעמדנו, ואת צריכה לשמוח גם את על זה. 
 

  -חשבתי מלכתחילה שזה לא נכון לעשות  עייאש: .גב' רונית ד
 

 נכון.  גב' עדנה זטלאוי:
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 בר בשנה שעברה. כהיה להעלות את הארנונה  כי צריך  עייאש: .גב' רונית ד
 

  -מיליון ₪ בסדר 20-ברור, צריך להעלות אותו ב :מר יוסף ניסן
 

 אבל אתה חשבת אחרת, והבאת את זה אחרת.   עייאש: .גב' רונית ד
 

  -אגב אנחנו בשעת משבר בביטחון מר יוסף ניסן:
 

 כן.   עייאש: .גב' רונית ד
 

 אותך להתנדב ולתת כתף במשמר האזרחי. אני מזמין  מר יוסף ניסן:
 

  -יש גבול לכמות  :עייאש .גב' רונית ד
 

  -אם זה בוער בעצמותייך מר יוסף ניסן:
 

  -יש גבול לכמות ההתנדבויות ש  עייאש: .גב' רונית ד
 

אני מזמין אותך לתת לילה אחד כמו שראש המועצה נותן, ערב  מר יוסף ניסן:
  -אחד

 
 ראש המועצה כבודו במקומו מונח.   ש:עייא .גב' רונית ד

 
 צה ערב אחד בחודש, בסדר? ראש המוע מר יוסף ניסן:

 
 נאה דורש נאה מקיים.  מהקהל:

 
 בדיוק נכון.  מר יוסף ניסן:

 
 אין לי מה לדרוש, איך אומרים התנדבות וזה.   עייאש: .גב' רונית ד

 
 נאה דורש נאה מקיים.  מהקהל:

 
  -ני מתנדבת בזהא  עייאש: .גב' רונית ד

 
 חברת מועצה היא מתנדבת.  :דוברת

 
 אתה מתנדב לביטחון?  : י שטריתמר שלומ

 
 אני בטוח ביישוב הזה, אני ישן עם דלתות פתוחות.  מהקהל:

 
 יופי. אז נאה דורש נאה שותק...  עייאש: .גב' רונית ד

 
 דברים.  3חברים לפני ההצבעה על התקציב, יש לי  מר יוסף ניסן:

 
 ברים יחד( )מד

 
בדיה אן אני רוצה לשלוח לעונושאים, אחד קודם כל מכ 3יש לי  מר יוסף ניסן:

החלמה מהירה, הוא עבר ניתוח ברגל, נאחל לו כולם החלמה 
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מהירה, החליפו לו ברך, הוא סובל מכאבים ואני מזמין אתכם 
 לבקר אותו, זה עוזר לו מאוד לשפר את המורל. 

 
 )מדברים יחד( 

 
 אמרתי לכם שספורט מסוכן לבריאות.  :נדגב' עדי ז

 
שולח מכאן גם תנחומים לשני סמדג'ה שאיבדה את אביה  אני מר יוסף ניסן:

בשבוע האחרון, ביום שישי הייתה לוויה. אנחנו שולחים את 
 תנחומינו. 

 
 הוא לא בלהבים אבל?  : מר שלומי שטרית

 
 עובדת... לא, היא  גב' עדנה זטלאוי:

 
חנו קרין אני רוצה לאחל הצלחה בדרך החדשה. ועכשיו לפני שאנ מר יוסף ניסן:

 עוברים להצבעה לתקציב, אני רוצה להשביע את מתי. 
 

קודם כל אני רוצה לומר לכם שברצון ובשמחה אני מצטרף  פרופ' מתי ליפשיץ:
אליכם. התלבטתי רבות לפני שנתתי את התשובה החיובית, 

  -את היישוב ובסופו של דבר ראיתי אתכם ואני מכיר
 

 טרף. ברוך הבא קודם כל המצ גב' ברוריה אליעז:
 

אני נמצא ביישוב הזה מהיום שהיישוב הזה קם, אז קיבלתי את  פרופ' מתי ליפשיץ:
ההחלטה ואני באמת שמח להצטרף לכולכם ולהיות חלק 
מהעשייה המקומית. אני במשפט אחד רוצה להגיד משהו על 

ני באמת התוועדתי למצגת התקציב מה שלא אמרתי מקודם, א
סיף לי לדברים שלמדתי דרך הטובה מאוד שחגית הציגה. זה הו

המייל שקיבלתי. שמעתי פה את הדיון של כולם, ואני רוצה 
להביע את דעתי האישית, אני חושב שהתקציב הוא נכון, אני 
חושב שהתקציב הזה צריך לעבור, ואני חושב שגם מהלך שנת 

דבר יש את הסעיף שלו, אי אפשר שישנו תקציב ולכל  2020
ראל ולעזוב את כל הדברים האחרים, במדינת יש F-35לקנות רק 

היה רוצה שיהיה לו אי אפשר. ותאמינו לי שמפקד חיל האוויר 
. ולכן אני כן אבל קורא מפה, ואני לוקח את זה F-35הרבה יותר 

מה שרונית אומרת שגם אם נקבע תקציב במהלך השנה, ניתן 
פשר לעשות איזה שהיא גמישות מסוימת לטובת לראות שא

א יותר בוער, אז לא צריך להיות מקובע. צריך משהו אחד שהו
להעלות את זה לדיון ולא להגיד... החלטנו, לקחנו את התקציב 
העברנו אותו, אנחנו כרגע גמישים לאור הנסיבות אני לא רוצה 

אבל  להגיד את המילה את המילה לשחק איתו, כי זה נראה זול,
לא צופים  לפחות לדון על שינויים שיכולים לקרות שאולי אנחנו

יהיה משהו  2020אותם כרגע, יכול להיות שבחודש מרץ למשל 
שיגידו לנו רגע צריך להזיז את זה טיפה ימינה או שמאלה. וזה 

 -אני חושב
 

 )מדברים יחד( 
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קציב, אני כן על הצבעת הת ואני לא הייתי דוחה את ההחלטה פרופ' מתי ליפשיץ:

  -הייתי מבקש את הגמישות הזו בהתאם לנסיבות
 

 זה קיים.  :קובי נודלמן עו"ד
 

זה קיים. אז אחרי שנתתי את הפתיחה הזו אז אני מתי ליפשיץ  פרופ' מתי ליפשיץ:
מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את 

 שליחותי במועצה. 
 

ך על הדברים שאני מאוד מתחבר אליהם אני רוצה לברך אות מר יוסף ניסן:
  -יגשים להצבעה על התקציב. מי בעד התקציבויישר כוח. אנחנו נ

 
רגע שנייה, נתונים של התקציב, התקציב השוטף עומד על, אני  גב' עדנה זטלאוי:

 צריכה את כל הנתונים. 
 

 )מדברים יחד( 
 

  -₪ 48,769,000 מר יוסף ניסן:
 

 ₪.  70,00048,7 :חגית מ. מגירהגב' 
 

 לא, בדיוק.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 ₪.  48,769,730 :חגית מ. מגירהגב' 
 

 תקציב הפיתוח.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 )מדברים יחד(
 

 ₪.  34,037,000תקציב פיתוח  מר יוסף ניסן:
 

 והמותנה?  גב' עדנה זטלאוי:
 

 ₪.  47,120,000המותנה  :חגית מ. מגירהגב' 
 

 ₪ זה המותנה?  ,120,00047 גב' עדנה זטלאוי:
 

 כן.  :חגית מ. מגירהגב' 
 

 הכנסות.  עדנה זטלאוי:גב' 
 

 כן.  :חגית מ. מגירהגב' 
 

תקציב פיתוח, מותנה בהכנסות, שמעתם כולם? עכשיו נגיע  גב' עדנה זטלאוי:
 להצבעה. 

 
 הצבעה, מי בעד התקציב?  מר יוסף ניסן:
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 בעד, פה אחד.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 וואוו כל הכבוד.  ניסן:מר יוסף 
 

 ית. זה יוסי לא ציפ :גב' עדי זנד
 

  -הנה ואני אומר שאם את חושבת במהלך השנה מר יוסף ניסן:
 

אני חושבת עכשיו, אחרי שהצבעתי בעד אני חושבת עכשיו שיש   עייאש: .גב' רונית ד
שרצו לכל המקומות  סהפיצ'יפקמקום משמעותי לנתב את כל 

אברים, לכנס אותם לדבר המשמעותי  שהם לא חובה, ולכנס
י אומרת את זה אחרי שאתה חושב, שחייב טיפול שורש. אנ

אמרתי לך יוסי אל תקפוץ למסקנות אף פעם, פה זכית ביכולת... 
בשונה משנה שעברה, ופה זה רק חלוקה של הכנסות שלדעתי 

 הייתה יכולה להיעשות טובה יותר. 
 
 
 

 :2020מועצה לשנת יב התקצ: הוחלט פה אחד לאשר את החלטה

 ₪ 48,769,730התקציב השוטף בסך 

 ₪ 34,037,000וח בסך תתקציב הפי

 ₪ 47,120,000תוח מותנה בהכנסות תקציב פי

 

 טוב, תודה רבה לכולם הישיבה נעולה.  מר יוסף ניסן:
 

 

 

 

 

 _____ (- ) ______ 
 יוסף ניסן מר  

 ראש המועצה 

 _____ (- ) _____ 
 גב' עדנה זטלאוי 
 ה מזכירת המועצ 

 
 
 


