
 

 1 

 

 פתש"          אדר      ב   ט"ז                                  

  2020        במרץ            12                                                                                                   

 

 5410מה/              מספרנו                                              

 

 פרוטוקול 

 2020לשנת במנין  3-ה צהת מועישיבת מליא

 03.03.2020 ,תש"פ אדרב ז', ישלישמיום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 03-5373237הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון:  -



 

 2 

  :משתתפים

 ראש המועצה -  יוסף ניסןמר  חברים:

 ש המועצהוסגנית רא חברת מועצה -  גב' ברוריה אליעז

 חבר מועצה וסגן ראש המועצה -  עו"ד קובי נודלמן  

 חבר מועצה וסגן ראש המועצה -  מר שלומי שטרית

 חברת מועצה -   גב' עדי זנד  

 חבר מועצה -   עפר לוי ד"ר  

 מועצה חבר -  פרופ' מתי ליפשיץ  

 חבר מועצה -  מר כפיר מימון

 

 החברת מועצ - ית דמרי עייאשגב' רונ :החסר

 

 משפטי ץיוע - עופר -יגאל ברקעו"ד   סגל:

    מבקר המועצה -  מר שמואל לביא   

 מזכירת המועצה -  גב' עדנה זטלאוי  

 גזברית המועצה - חגית מימון מגירה רו"ח

 מהנדס המועצה -  אלעד ארזי אינג'  

 מנהלת מחלקת חינוך -  גב' בתיה הרפז  

 

 מר חיים דרזנין מוזמנים:

 לכיןגב' רותי מ

 מר שלמה דרור

 מר יאיר כהן

 גב' פנינה יחימוביץ

 מר יורם שחר

 

 

   גב' שרון דינשטיין

   

  

 

 

 



 

 3 

 על סדר היום:

   .2/20ישיבה  אישור פרוטוקול .1

 דווח ראש המועצה.  .2

 .חלוקת תעודות הוקרה .3

 מינוי פרופ' מתי ליפשיץ לחבר ועדת הנהלה. .4

ל בתחולה מתחילת משכר מנכ" 90%גזברית המועצה בשיעור לאישור שכר  .5

 סקתה.הע

 ס המועצה לנציג המועצה ברשות הניקוז.מינוי מהנד .6

החלטה בעניין מתן עדיפות בהתקשרויות לעסקים של תושבי להבים,  .7

 מצ"ב נוסח להחלטה. 

 אישור תב"רים: .8

 19,270פרויקט פעילות חינוך והסברה ליום ניקיון בסך  385תב"ר  8.1

 ₪ 15,000 בההמשרד להגנת הסבי ₪. במימון:  

 ₪  4,270 לעבודות פיתוח רןהק    

 הטבלה הבאה:סגירת תב"רים לפי  8.2

הפרשביצוע הוצאותביצוע הכנסותתקציב מאושרתאריך פתיחהשם תברמספר תבר

שיקום מדרכות270 שוב ו 9/20113,000,0003,096,3623,087,8918,470ביצוע תשתיות ביי

4/2017300,000300,000231,04868,953ממ"ד לבית כנסת345

10/2017480,000271,477240,06831,409הגבהת צמתים355

1/2018700,000515,289517,675-2,386הסדרת צומת הגפן-רימון356

106,446העברה לקרן עבודות פיתוח 

  

 תוספת לסדר היום:

 משכר מנכ"ל.  95%ישור שכר מזכירת המועצה בשיעור א . 9

 ובה לשאילתותתש .10



 

 4 

 חלוקת תעודות הוקרה. - 3לסעיף 

 
בכל תחילת  ערב טוב לכולם, אנחנו מתחילים את הישיבה. כמו :יוסף ניסןמר 

צם ה אנחנו מזמינים את האנשים שתרמו מזמנם וממרישיב

בהתנדבות למען הקהילה, ומוקירים להם את התודה הקטנה הזו 

שהיא להערכתי נדרשת, ואנחנו בכיוון נכון בעניין הזה, זה משהו 

שהוא סמלי, זה תעודת הוקרה, ואנחנו נתחיל. אז אנחנו נתחיל 

ן, זה מתנדבים דבים שנמצאים כאעם חיים דרזנין. אגב כל המתנ

כך החלטנו יחד עם יורם. השלב שנים בוועד, ו 10שהתנדבו מעל 

הבא יהיה עם המתנדבים היותר צעירים, מבחינת ההתנדבות, 

מר דרזנין על שנות פעילות "מבחינת שנת ההתנדבות. אז ל

 + למען האוכלוסייה המבוגרת בלהבים."55בוועד התנדבותית 

 

 תודה.  :מר חיים דרזנין

 

ל שנות פעילות התנדבותית לפי הסדר רגע, "לגברת רותי מלכין ע סן:סף נימר יו

+ למען האוכלוסייה המבוגרת בלהבים." "למר שלמה 55בוועד 

+ למען האוכלוסייה 55דרור על שנות פעילות התנדבותית בוועד 

המבוגרת בלהבים." "למר יאיר כהן גם על שנות פעילות 

ייה המבוגרת בלהבים." + למען האוכלוס55התנדבותית בוועד 

 ימוביץ גם כן על שנות התנדבות. בבקשה. לגברת פנינה יח

 

 כל הוותיקים.  גב' ברוריה אליעז:

 

 אמרו לי לקנות שמלה, אבל לא הספקתי.  : גב' פנינה יחימוביץ

 

 את גם כך יפה. רותי את קיבלת בלי שאני אמחא לך?   גב' ברוריה אליעז:

 

 בחוץ. סוקה קצת את היית ע :לכיןותי מגב' ר

 

 כן, אז הנה אני מוחא לך.  גב' ברוריה אליעז:

 

תודה רבה שבאתם, אתם יכולים לשבת כמובן, אתם מוזמנים.  מר יוסף ניסן:
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 יורם רצית לומר כמה מילים. 

 

כן, אם אפשר. תראו הפעילות שלנו מבוססת, התוצאה שלה היא  מר יורם שחר:

העזרה של המתנ"ס. אין ורמים. קודם כל ג 3תוצאה משילוב של 

של המתנ"ס, לא ספק בלי המתנ"ס בלי האנשים הבאמת נהדרים 

היינו עושים כלום. הגורם השני זה אתם פה במועצה, יוסי ניסן 

כל המועצה שעוזרת לנו גם בתמיכה כספית וגם בעידוד הפעילות. 

והגורם השלישי זה כל הקהל המתנדבים. אנחנו הבאנו כאן 

את הפרס לוותיקים, בכדי להראות שאנחנו זמנו כאן, נתנו וה

פעילות, עשרות טיולים, אין ספור מתמידים. שנים, שנים של 

 10הרצאות, אני חושב יאיר יודע יותר טוב ממני, אני חושב מעל 

 שנות פעילות, נכון? 

 

 . 15  : הןר כמר יאי

 

 שאין ארגון כזה שנות פעילות חודש חודש, אני חושב 15, 15 מר יורם שחר:

. לכן בלהבים שמסוגל להפעיל בכזאת עוצמה בכזאת התמדה

אנשים שבאמת מריצים את  5תם לתת את ההוקרה לאו בקשנו

 הפעילות הזאת כל כך הרבה זמן. 

 

 גם לאחרים יגיע.  גב' ברוריה אליעז:

 

 -תודה רבה לכם, ותודה על ה מר יורם שחר:

 

  יישר כוח, כל הכבוד.  :גב' עדי זנד

 

אני רק רוצה להגיד כמה מילים. שלא יבינו אותי לא נכון, זה לא  : מר יאיר כהן

  -ת הדבר הזה, אבלשאנחנו לא מעריכים א

 

 רצית צ'ק לא?    :דובר

 

שנים האחרונות כל מי  15-אל... תגיד שאתה רוצה צ'ק. אבל ב : מר יאיר כהן

 שעסק בפעילות הזאת, קיבל יותר מאשר נתן. 
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  ה.יפ   :דוברת

 

לות הזאתי קודם כל עזרה לנו כאנשים שמתבגרים להעביר עיהפ ן: מר יאיר כה

דברים שאנחנו אוהבים. וכבר את הזמן. דבר שני, עשינו כל מיני 

יורם אמר תודה לראש המועצה, תודה גם לראש המועצה הקודם, 

ותודה לראש המועצה הזה, שלא מפריעים לנו, אלא נותנים לנו 

י הכספי לטובת הגיבובוי המוסרי וגם את הגיבוי. גם הגי

הפעולות. בנושא הזה של הכספי אני רוצה להגיד משהו, אנחנו 

, סבסוד קטן, אנחנו למעשה מוציאים את רוב תמיד מקבלים חלק

הכסף לפעילויות האלה מכיסנו, כיוון שאנחנו לא נמצאים במצב 

כזה של אנשים שצריכים לקבל עוד ועוד ועוד ועוד דברים. אז 

לנו לפעול באופן חופשי. אני חושב נתתם ודה על זה שאתם ת

ומקווה שזה ימשיך לעבוד ככה גם הלאה, ואם מישהו חושב 

קבוצה הוועד הזה לא ייצג את הדעות של רוב התושבים, אז ש

תדעו לכם שיש כאן אנשים מרקעים תרבותיים שונים, שמביעים 

ים את הדעות שלהם ונלחמים לפעמים על הדברים שהם רוצ

בים שבצורה הזאתי זו הצורה הטובה ביותר ו חושלעשות, ואנחנ

 והזולה ביותר לבטא את הרצון של כלל האוכלוסייה. 

 

 יפה מאוד.   :גב' עדי זנד

 

עוד משהו שאני אוסיף, זה על כל שקל שהמועצה משקיעה, הם  מר יוסף ניסן:

₪ יוצאים מהחברים  3משלשים את השקל הזה. זאת אומרת 

  -זה בהחלט מבורך, אז תתפים בפעילויותעצמם שמש

 

 . ואנחנו בהחלט הגדלנו לכם את זה בתקציב די מכובד השנה : מר שלומי שטרית

 

 ... לא מתלוננים.    :דובר

 

 יפה מאוד.  :קובי נודלמן עו"ד

 

צריך כתושבים, יוסי אני רוצה לומר בשם התושבים מילה.  גב' ברוריה אליעז:
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שנה שאני  20-כשעשיתם, לאורך  כתושבת שנהנתה מהפעילות

ואישי ביישוב, ואפילו היו כמה פעמים שנפגשתי אצל יאיר עם 

ר לכם שיש המון חשיבה מאחורי זה, של הקבוצה, אני רוצה לומ

מהם  ואנשים שלוקחים את זה ברצינות, והתוצאות שנהנינ

בטיולים וגם בעניינים אחרים, יוצאות מן הכלל. א' אני מודה 

אישי גם כן, ואני בטוחה שגם ובשם אוד באופן אישי לכם על זה מ

תושבים אחרים חושבים כמוני ורובם ככולם. וגם להגיד עוד 

, אז שבאמת גם טובה לגבי הנוער החדשים שהתחלפו מילה

  -לוקחים את זה, למדו מהוותיקים, לוקחים את זה

 

 רצינות.  מר יוסף ניסן:

 

 ד, ותודה רבה. ם מאושיכים ליהנות מכברצינות רבה, וגם ממ גב' ברוריה אליעז:

 

  -טוב חברים ערב טוב לכולם. אני מתכבד מר יוסף ניסן:

 

יוסי רגע שנייה שאלה פה, כדי שאני לא אסתובב בחלל החדר, אני  :קובי נודלמן עו"ד

 הישיבה? מבין שאנחנו מקליטים עכשיו את 

 

 כן.  מר יוסף ניסן:

 

ו נשמע מה, אני בעיניי זה ב' בוא-לדעתי תעדכנו ובצורה שונה. א'  :קובי נודלמן עו"ד

 לא נכון לעשות את זה. 

 

 לא, מה זאת אומרת?  מר יוסף ניסן:

 

 זה פעם אחרונה שקודם כל שאין מכשירי הקלטה, כן?  : מר שלומי שטרית

 

 מה יש. לא יודע ... אני  :קובי נודלמן עו"ד

 

 למה אין לנו מתמלל?   :גב' עדי זנד

 

  תמלול.לא, אין  :ודלמןקובי נ עו"ד
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לא היה מתמלל גם, זה היה פשוט הקלטה, ואחרי זה עדנה  מר יוסף ניסן:

  -תמללה, ואמרתי שזה דבר יותר

 

 לא, אני לא תמללתי.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 יותר פשוט שהדבר הזה.  מר יוסף ניסן:

 

 מי שעשה תמלול עשה תמלול...  :קובי נודלמן עו"ד

 

 ישות משרד הפנים. ים בדרור אנחנו עומדיצבק מר יוסף ניסן:

 

כן, אבל יש פה משהו שהוא לא נוח לכולם, לא בגלל שאנחנו  :קובי נודלמן עו"ד

  -חלילה, אני בעד שקיפות

 

 לא, מה ההבדל אבל?  מר יוסף ניסן:

 

ך מה, כי יש דברים שהם אוף דה רקורד לפעמים, ואם גיד לאני א :קובי נודלמן עו"ד

  -הכול מוקלטץ, זה ביע דעה ולהתייעאתה רוצה לה

 

 אז אפשר לעצור את ההקלטה, מה זאת אומרת?  מר יוסף ניסן:

 

 מה זה לעצור את ההקלטה?  :קובי נודלמן עו"ד

 

 זה אותו דבר כמו קודם, קובי אין שום שינוי.  מר יוסף ניסן:

 

 לא, עם תמלול, לא יהיה תמלול אני מבין.  :קובי נודלמן "דעו

 

 יהיה. בוודאי ש ניסן: מר יוסף

 

 לא יהיה תמלול.  גב' עדנה זטלאוי:

 

  -עדנה כותבת את ה מר יוסף ניסן:
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  -לא, לא, יש פרוטוקול לפי הפרוטוקול גב' עדנה זטלאוי:

 

  ה קורא את זה.ואף אחד לא היעמודים  60זה היה פשוט  מר יוסף ניסן:

 

 מתומצת ביותר, החלטות.  גב' עדנה זטלאוי:

 

ה רקע, הקלטות עד היום לא ישבו באתר, אני מבין ניי, שרגע :בי נודלמןוק עו"ד

 שמהיום הם יישבו באתר? 

 

 הם צריכות להיות לפי הוראות משרד הפנים.  מר יוסף ניסן:

 

  -לא, הם יכולות להיות או מוקלטות גב' עדנה זטלאוי:

 

  -כתוב, כתוב שהקלטה תהיה או שהפרוטוקול מר יוסף ניסן:

 

 תמלול. ו מע אאו ש אוי:נה זטלגב' עד

 

 כן.  מר יוסף ניסן:

 

  -ישיבות המועצה חייבות גב' עדנה זטלאוי:

 

  -אבל תמללנו את הכול קובי. תמללנו את הכול מר יוסף ניסן:

 

  -וקלטותישיבות המועצה חייבות להיות מ גב' עדנה זטלאוי:

 

 זה אותו דבר.  , אז זה לא משנהas isאבל תמללנו את הכול  מר יוסף ניסן:

 

 לא, אבל אני עברתי.  דנה זטלאוי:גב' ע

 

אתה גם מאשר פרוטוקולים, שנייה רגע אתה גם מאשר  :קובי נודלמן עו"ד

  -פרוטוקולים
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 ₪ לישיבה, זה הכול.  1,500זה פשוט חוסך לנו  מר יוסף ניסן:

 

  ₪ אנחנו נעמוד בהם בשנה, חגית עליך. 20,000-אז את ה נה זטלאוי:עד גב'

 

אולי צריך למצוא משהו לא, אנחנו לא על חגית, אבל בכל מקרה  :דלמןקובי נו עו"ד

 יותר זול. 

 

 אין הבדל, אני לא רואה איפה ההבדל, איפה ההבדל?  מר יוסף ניסן:

 

  -פה יוסי, אף אחד לא רוצה, תשאל : מר שלומי שטרית

 

וטוקול, ואם יש שתמלול אתה בסוף מביא לפה לאישור את הפר :קובי נודלמן עו"ד

ערות אנחנו מקבלים להגהה ואנחנו בודקים מה נכתב, איזה ה

יכולים להעיר הערות, כי אתה מעלה את זה ישר לאתר, אין לנו 

 כל כך מה להגיד. 

 

 לא, יש פרוטוקול מקוצר, רק החלטות.  גב' עדנה זטלאוי:

 

  -אבל השמע  :גב' עדי זנד

 

 זה עולה.  גב' עדנה זטלאוי:

 

יוחזר הדגם הקודם, ושלא יעלו את ההקלטות ש שיםאנחנו מבק :זנד גב' עדי

ישירות לאתר, מכיוון שקורים פה גם במהלך הישיבה, יש לנו 

  -לפעמים אמירות שהם אוף דה רקורד ואנחנו לא יכולים לעצור

 

  -לפרוטוקולים היו? נו, אתםה הערות תגידו כמ מר יוסף ניסן:

 

 יש, יש.   :גב' עדי זנד

 

 נכון...לא  הז :קובי נודלמן עו"ד
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 אנחנו מבקשים מראש המועצה להחזיר חזרה...   :גב' עדי זנד

 

אגב כל הפרוטוקול מתומלל עולה לאתר. אותו פרוטוקול מתומלל  מר יוסף ניסן:

 עלה לאתר. 

 

 -ללים פרוטוקוכשאנחנו מקב  :גב' עדי זנד

 

 )מדברים יחד( 

 

י, שכל הפרוטוקולים עצמ יכולה להעיד על יוסי, יוסי, אני לפחות :גב' עדי זנד

שעדנה שולחת אני קוראת אותם, את כל אחד מהעמודים, 

ולפעמים גם מצאתי טעויות או לפחות מצאתי אי הסכמות לגבי 

ה שגם דברים מסוימים. אני כן מתייחסת לזה ברצינות, אני מניח

 חבריי לשולחן הזה מתייחסים ברצינות, אני מבקשת להחזיר... 

 

מציע דבר יותר מכך, לעשות את הישיבות מוקלטות  באג אני וסף ניסן:י מר

 בפייסבוק בשידור ישיר. מה דעתכם? 

 

 לא, לא, דעתנו היא שלילית.  : מר שלומי שטרית

 

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

 

את זה  דעתנו היא שלילית, בואו נחזיר את זה איך שזה היה, נביא : מי שטריתשלומר 

מציע להחזיר, בוא בוא חבל אנחנו לא נגמור הערב. אני להצבעה. 

 אני מצביע להחזיר איך שזה היה, מי עוד רוצה? כי זה לא ייגמר. 

 

 גם אני.   :גב' עדי זנד

 

 בעד להחזיר.  זה... לסדר היום, אני גם :קובי נודלמן עו"ד

 

  להחזיר את המודל שקודם. להחזיר את זה.  :גב' עדי זנד

 

 תחזירו את זה וזהו זה.  : יתמר שלומי שטר
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 אנחנו מבקשים להחזיר את זה.   :גב' עדי זנד

 

 אז תצביעו וזהו, בשביל מה להתווכח.  : מר שלומי שטרית

 

 ₪? זאת הנקודה?  1,500-מה הבעיה החיסכון של ה : פרופ' מתי ליפשיץ

 

 זה כן, דבר שולי.  מר יוסף ניסן:

 

  -וחשוב להםל כך רוצים 'ה כהחבר : פרופ' מתי ליפשיץ

 

 לי אין בעיה, אין בעיה. אין בעיה נחזיר את זה, אין שום בעיה.  ן:מר יוסף ניס

 

 יש החלטה?  גב' עדנה זטלאוי:

 

 כן, כן, נחזיר את... מר יוסף ניסן:

 

  -את ההקלטה של היום  :גב' עדי זנד

 

 זה מה שיהיה. נשלח את זה לתמלול.  זטלאוי:גב' עדנה 

 

 . נשלחכן,   :י זנדעד גב'

 

  -רוטוקול יהיה רק עם ההיום הפ   :דוברת

 

 נשלח את זה לתמלול.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 )מדברים יחד( 

 
 יוסי, ההקלטה של היום עוברת לתמלול?  גב' עדנה זטלאוי:

 

 כן, כן.  מר יוסף ניסן:
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שיבה הישל הישיבה הנוכחית תעבור לתמלול הסטנוגרמה. החל מההקלטה  –החלטה 

 כפי שהוקלטה עד כה.וקלט יבה תהבאה היש

 

 .  2/20ישיבה  אישור פרוטוקול - 1לסעיף 

 
. יש הערות למישהו לפרוטוקול 2/20טוב אישור פרוטוקול  מר יוסף ניסן:

 דם? הקו

 

 לא.  :קובי נודלמן עו"ד

 

 אז הוא מאושר פה אחד.  מר יוסף ניסן:

 

 .  20/2ישיבה  פרוטוקול: הוחלט פה אחד לאשר את החלטה

 

 דווח ראש המועצה.  - 2לסעיף 

 
 

 . דיווח ראש המועצה מר יוסף ניסן:

רוצה לעדכן שהעדלאידע נדחתה מיום שישי הקרוב  קודם כל אני

 ליום רביעי הבא, בגלל מזג אוויר. 

 

 אומרים שביום שישי יהיה גשם.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 דר? ואומרים שברביעי יהיה בס גב' ברוריה אליעז:

 

 זה עוד רחוק, אבל יום שישי לא.  זטלאוי:גב' עדנה 

 

 אנחנו מקווים כן.  מר יוסף ניסן:

 

 נכון לרגע זה מזג האוויר ברביעי יום טוב. :גב' חגית מגירה מימון

 

 כן, כן.  :קובי נודלמן עו"ד
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  -ו בארגוןיום העצמאות גם כן אנחנ מר יוסף ניסן:

 

אומר, כי אם ההורים לא  שהואמת בעיה מה האמת שזו בא :קובי נודלמן עו"ד

 אז איך עושים את העדלאידע?  פשבחו

 

 יש לילדים יום חופש ביום רביעי.  מר יוסף ניסן:

 

 כן, אבל להורים אין.  :קובי נודלמן עו"ד

 

הרונים באותו יום, כן, נכון. אבל לא כולם עובדים. אגב אין גם צ מר יוסף ניסן:

 ן טוב. וזה גם כן יכול להיות פתר

 

ב שחייבו את הילדים לבוא עם ההורים איפה לא, אבל אני חוש :קובי נודלמן עו"ד

  -שהוא, ואז אתה יכול לייצר פה איזה סוג של

 

 יבואו, יבואו.  מר יוסף ניסן:

 

 שושן פורים.  נו ובשושן פורים לא יהיו הורים, כי יום ד' זה גב' עדנה זטלאוי:

 

 ם. לא כולם הורי מר יוסף ניסן:

 

 ישי. חלק עובדים גם ביום של טלאוי:גב' עדנה ז

 

 לא כולן מורות.  :קובי נודלמן עו"ד

 

 אבל אין לנו ברירה, אין יום אחר.  מר יוסף ניסן:

 

 אין ברירה, יש גשם. : ח חגית מימון מגירה"רו

 

 , אבל יש גשם. באמת זה היום הכי טובנכון שיום שישי  גב' עדנה זטלאוי:

 

ל מה לעשות. טוב, אני אומר ה מושלם כן, אביום שישי זה הי :מר יוסף ניסן
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  -משהו על סיום שנה קודמת

 

 רגע, אמרת שעוד משהו נדחה לא?  גב' עדנה זטלאוי:

 

 עוד משהו נדחה?  מר יוסף ניסן:

 

 עדלאידע.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 התחלת להגיד על יום העצמאות.    :דוברת

 

  -ל יום העצמאותש ת אנחנו בארגוןלא, יום העצמאו מר יוסף ניסן:

 

 להגיד משהו, אז חשבתי שגם הוא נדחה. התחלת  גב' עדנה זטלאוי:

 

... מסודרות, אנחנו מאורגנים על היום הזה, ואנחנו עוד נדווח  מר יוסף ניסן:

בישיבה הבאה, זה מתוכנן לאפריל, הכול בסדר. יש שיתוף פעולה 

 אירועיםם. יש גם תסתיים ש העדלאידע דון הבריכהעם מוע

אגב גם הנושא באמת יש כיוון חיובי. שאנחנו מתכננים איתם, אז 

של ההשתתפות שלנו בפארק הנינג'ה מצאנו פתרון איך להעביר 

כסף לעמותה הזו, כדי שהם יוכלו לצאת לדרך עם הפרויקט, אז 

 יש גם פתרון משפטי והכול בסדר. 

 

 ינג'ה? פארק הנ כלום על לא יודעת מה זה אני  :גב' עדי זנד

 

 ₪.  250,000ת של יש יוזמה שלהם להקים פארק נינג'ה בעלו מר יוסף ניסן:

 

 יוזמה של מי?   :גב' עדי זנד

 

 מהעלות.  50%-של הבריכה. כי אנחנו נשתתף איתם ב מר יוסף ניסן:

 

 מה זה פארק נינג'ה?  גב' ברוריה אליעז:

 

 בבריכה.  מר יוסף ניסן:
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  -הפו הפארק נינג'רואפ : יתמי שטרמר שלו

 

 חכה אבל לא סיימתי שלומי.  מר יוסף ניסן:

 

  -אוקיי, תסיים אני : טריתמר שלומי ש

 

בנושא חניון הרכבת, קיבלנו מדידות של החניון, סיכמנו עם  מר יוסף ניסן:

הנהלת הרכבת שאנחנו נמדוד את החניון, ואז נדון על המימון 

ות ממה גבוהמדידות יותר ו'. וקיבלנו שלהם בארנונה, תחזוקה וכ

הם את ים לקבוע איתם פגישה להעביר לשהיו קודם, אנחנו צריכ

הנתונים. בכל מקרה, בכל מקרה אמרתי שאני אביא את זה 

לשולחן הזה. בסדר? פה יקבלו את ההחלטה מה אנחנו עושים 

 ואיך אנחנו עושים, בסדר? 

 

 בסדר גמור.   :גב' עדי זנד

 

ל הכול יהיה פה בהצבעה והכו ת משפט,ללכת לבי אם יחליטו ן:מר יוסף ניס

 יהיה מסודר. 

 

 ש לנו לוחות זמנים משהו שאנחנו צריכים לדעת? י  :גב' עדי זנד

 

כן, שלחנו עכשיו לתאם פגישה עם הרכבת. אני מקווה שהיא  : אינג' אלעד ארזי

תהיה בשבוע הבא או בשבוע לאחר מכן. במטרה כדי לא להתפלפל 

מסביב.  סוללות א כלול, ישן כלול מה למה כ על המטראז' איתם

 ... קצת עם המספרים... 

 

עדכונים, אחד שאנחנו בהליך מכרז  2טרינר יש לי טוב, בנושא הוו מר יוסף ניסן:

שהוא קצת בעייתי נאמר, כי התנאים שם הם תנאים של וטרינר 

  -רשותי ברשות גדולה וזה שנתיים ניסיון, ואנחנו קצת

 

 

ם ריונישרה שעונה על הקריטמ 30%-וטרינר בט לוקקשה לנו ל
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  -האלה. אנחנו בהתייעצות עם המרחב

 

ועם ראש השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות, אבל לא  גב' עדנה זטלאוי:

 נראה שזה הולך להשתנות. 

 

 שמה לא הולך להשתנות?   :גב' עדי זנד

 

  -לא אוי:נה זטלגב' עד

 

 הקריטריונים.  מר יוסף ניסן:

 

יונים, בהתחשב בזה שאנחנו רשות לא הולכים להקל בקריטר :גב' עדנה זטלאוי

 . קטנה

 

 ואז?  גב' ברוריה אליעז:

 

 ואז הקריטריונים יישארו אותם קריטריונים.  גב' עדנה זטלאוי:

 

ווטרינר סיימנו את יישארו אותם קריטריונים. ובנושא של ה מר יוסף ניסן:

ואני רוצה  קציב., גירעון בת₪ חריגה 400,000-השנה שעברה ב

יין לא סופי, אבל זה בגלל העובדה ששילמנו לומר שזה עד

₪ פיצויים, פיצויי פרישה. וזה משהו שהושתת  500,000לווטרינר 

על המועצה, וזה לדעתי התנהלות לא נכונה של המועצות 

 הקודמות. 

 

 ₪?  500,000-אבל איך זה שהוא הגיע ל עז:גב' ברוריה אלי

 

  -שרה, דיברנו על זהמ 30%-בגלל שה רישו לו,כי לא הפ :ף ניסןמר יוס

משרה ולא מחויבים להפריש לו לקרן פיצויים,  30%הוא היה 

 ו. המועצה לא עשתה את זה וזה היה צריך ליפול על המועצה הז

 

 כמה שנים הוא היה?  גב' ברוריה אליעז:

 



 

 18 

 שנה.  30 מר יוסף ניסן:

 

 שנה?  30שו לו ולא הפרי גב' ברוריה אליעז:

 

 . 1990הוא עובד משנת  גב' עדנה זטלאוי:

 

 לא הייתה חובה במשרד הפנים.  מר יוסף ניסן:

 

  -משרה 33%-החובה היא מ   :דוברת

 

 . 33%-מ מר יוסף ניסן:

 

 . 30%והוא היה    :דוברת

 

ה משרה ואף אחד לא רצה לתקן לו את ז 1/3-החובה מתחילה מ גב' עדנה זטלאוי:

 . 30%זה על  השאירו את, 1/3-ל

 

  -אז למה עכשיו כן, זאת אומרת אם זה לא היה גב' ברוריה אליעז:

 

 אתה חייב לשלם לו פיצויי פיטורין, יש חוק.  מר יוסף ניסן:

 

 יש. לא חייבים להפר   :דובר

 

-לא הייתה חובה להפריש את זה, זהו זאת המציאות. אבל ה מר יוסף ניסן:

כבת על החניון. זאת ן עם הרהמשא ומת ה זה לפני₪ האל 400,000

 -שזה יכול עוד להיסגר לנו, אז זה ככה שיהיה לכםאומרת 

 

 ₪.  ₪500,000 או  400,000 גב' עדנה זטלאוי:

 

 וע? לא? זה לא היה כסף צב : מר שלומי שטרית

 

 , 2020כשעשינו את התחזית כשהעלינו את התקציב של :גב' חגית מגירה מימון

  -₪ 500,000-ה
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 צבעתם את הכסף.  : לומי שטריתמר ש

 

 כן. : ח חגית מימון מגירה"רו

 

 אז אנחנו מודעים לזה.  : מר שלומי שטרית

 

 מודעים לזה. : ח חגית מימון מגירה"רו

 

ם. אנחנו רוצים לצאת ביוזמה של תחרות הגינה הכי יפה בלהבי מר יוסף ניסן:

 זה יהיה לקראת הקיץ, אנחנו עוד נודיע ונעדכן אתכם. 

 

 ב. באבי  :גב' עדי זנד

 

 כן. אביב קיץ כן.  ניסן: מר יוסף

 

 עכשיו יש רקפות פורחות.   :גב' עדי זנד

 
 )מדברים יחד( 

 
 אצלנו הרקפות חבל על הזמן.   :גב' עדי זנד

 

 עכשיו כן.  :קובי נודלמן עו"ד

 

בחלוקת שקיות כתומות, שזה הפרדת פסולת, זה נתחיל בקרוב  מר יוסף ניסן:

 יזו מילה? שמתקדם. אתה רוצה אפרויקט 

 

 מה תמיר? זה תמיר הכתומות.   :גב' עדי זנד

 

חודשים. בגדול אני מחכה השבוע  4לפני  תמיר, התחלנו תאגיד : אינג' אלעד ארזי

הקבלן,  לסיפור הזה, ואז אנחנו צריכים לעבוד מול לקבל איזה שהוא אישור תקציבי

 שהוא אוסף את הפסולת. 
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  -רחיב לו את הזההל מר יוסף ניסן:

 

זה שהיא הרחבה עוד פעם... את כל ההרחבה.  ... איתו אי : אינג' אלעד ארזי

בשנתיים הראשונות הם גם מסבסדים את השקיות, שנתיים 

לאחר מכן עלות השקיות בלבד יעלה. בסוף זה כל תושב יקבל 

חיות השימורים וכל שקית, בשקית אנחנו נשים את כל פ

נושא המחזור, גם לזה דבר נפלא מעבר  הקרטונים חלב וכאלה,

בא הוא גם יחסוך לנו כסף בנושא פינוי הפסולת. בעתיד בשלב ה

אני מעריך  פעמים בשבוע 3  מנושא של ערימות פינוי שיש לנו

 פעמים בשבועיים או משהו כזה.  5-שנוכל לרדת מ

 

 קשור לזה אפשר רגע?  מה שכן שאני חושבת שלצד זה,  :גב' עדי זנד

 

 כן.  ף ניסן:יוסמר 

 

 כפיר ואחר כך אני.   :' עדי זנדבג

 

תודה. יש קול קורא של המשרד לאיכות הסביבה שמשקיעים  : מימוןמר כפיר 

  -בפחים למחזור אישיים, פשוט צריך להגיש

 

  -אפשרויות 2יש  : אינג' אלעד ארזי

 

  -... אני לא זוכר בדיוק... : מר כפיר מימון

 

 יתה צריכה לקבל החלטה האםת, המועצה היפשרויוא 2יש  : אינג' אלעד ארזי

שלנו אין מקום, זאת  הולכים  לפח כל בית או לשקית. כיוון

אומרת מתוכנן מלכתחילה בשכונות... למשל פח יישב מחוץ לבית, 

 שזה מזעזע ומחריד. אז האפשרות של שקיות זו הייתה... 

 

 ואיפה השקית תהיה על המדרכה?  : פרופ' מתי ליפשיץ

 

 קח את השקית פעם בשבוע, וממש יניח אותה על הפח, יגיעלו לא, ד ארזי: ' אלענגאי

  -לוקח את השקית מישהו שאוסף את זה
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 בימים מסוימים.  גב' בתיה הרפז: 

 

 גם השקית עצמה עוברת מחזור, אז ככה שזה תהליך זה.  : אינג' אלעד ארזי

 

  -... שם בתוך השקית הזו : פרופ' מתי ליפשיץ

 

  -ציא את השקית ביוםע אתה מופעם בשבו : ילעד ארזאינג' א

 

 שאוספים.  מסויםביום  תיה הרפז: גב' ב

 

 אתה משאיר אותה אצלך בבית ומוציא פעם בשבוע.  : פרופ' מתי ליפשיץ

 

כן. אגב זה כבר קורה, זו לא המצאה שלנו, זה כבר קורה  מר יוסף ניסן:

ופי כזה. ביישובים אחרים, וזה הפורמט הנכון ביישובים בא

  -הם צריםשהרחובות 

 

 ע? והם אוספים את זה פעם בשבו : פרופ' מתי ליפשיץ

 

 פעם בשבוע.    :דובר

 

 ולמה לא עושים פח אחד כזה בכל רחוב נגיד?  : מר כפיר מימון

 

 נכון.   :ב' עדי זנדג

 

 )מדברים יחד( 

 

.. של מחזור, אני מסכים, קודם כל אין כרגע מקום גם לכל רחוב. . : אינג' אלעד ארזי

אוהבים מחזור, כולנו עצלנים אבל. כשאתה אומר ואללה  כולנו

לא כולם... אתה יודע אני, אני אומר יותר קל לי בשביל, סליחה 

שלי, הפשוט והקל כשיש לי שקית פשוטה, אני שם אותה על הפח 

 הוא זה שעובד. גם אמרתי אין כל כך מקום, והשילוב של שניהם

מי שמתחיל בפחים  יל בשקיות. דרך אגבכרגע היא החלטה להתח



 

 22 

פיילוט של .. והפוך אפשר. אם נראה שהלא יכול לעבור לשקיות.

 שקיות לא עובד, אנחנו נלך על... 

 

הזה של לעודד את האנשים  אגב תמיר גם יעשו את הקמפיין מר יוסף ניסן:

 למחזור. 

 

מהתקציב של אני רק רוצה להדגיש שאני נדהמתי לשמוע שהעלות  :עפר לויד"ר 

מיליון ₪. כמובן שיש פה פוטנציאל ברגע שעושים  2.5שפה פינוי א

ואין סיבה  20%ת, אם מצליחים להוריד הביתי את זה ברמה

 ה. שלא, המשמעות הכספית היא חסכון של חצי מיליון ₪ בשנ

 

 כן לגמרי.  מר יוסף ניסן:

 

 לגמרי ריאלי.   :ד"ר עפר לוי

 

 כן.  מר יוסף ניסן:

 

הכספית, אני מסכימה שמבחינה ערכית מעבר לעלות אני מסכימה  :י זנדגב' עד

כמו שלנו יוביל את המהלך הזה חברתית וחינוכית, כדאי שיישוב 

בלי שום ספק. לגבי האופרציה אם לעשות את זה בפחים אישיים 

ו לפחות בחלק מהרחובות, לעשות את זה במפרצים שכן א

ם השקיות שלהוציא אותמאפשרים את זה, נראה לי שהסיפור של 

את הזבל כל השבוע בבית, ולהוציא אותו  קפעם בשבוע, להחזי

ת זה על הפח בחוץ, זה מזמין פיזור מטורף פעם בשבוע ולשים א

חנו כן בית של החתולים. אני יכולה להגיד מהניסיון שלנו, אנ

שמשתדל לפנות פעם בשבוע למרכז, זה סתם זה בגלל שהבעל שלי 

תיקון. מעבר לזה אני כן א חייב לתקן לעשות מהנדס כימייה הו

ב, חושבת שצריך לשקול לבדוק, אולי לעשות איזה שהוא שילו

  -ברחובות שכן אפשר לשים

 

 אין שילוב.  : אינג' אלעד ארזי

 

 ? גם לא במימון שלנו? אין שילוב? אין אפשרות  :גב' עדי זנד
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ועוד  ות של או זה או זה,אין אפשרות. תאגיד תמיר נותן אפשר : אינג' אלעד ארזי

  -פעם

 

 לא על הפחים האישיים בבתים. אין לנו מקום לשים פחים.   :גב' עדי זנד

 

תגיד אם למשל יעשו פיילוט שחלק יתנו להם שקיות, חלק יתנו  : וןמר כפיר מימ

 .. פחים, ויראו איפה התוצאות.

 

בד, זה תאגיד פרטי אז אנחנו עושים פיילוט כרגע, ככה התאגיד עו : אינג' אלעד ארזי

 תאגיד תמיר. 

 

 כן.  : מר כפיר מימון

 

 ואי אפשר גם וגם?   :גב' עדי זנד

 

בור ת, אם זה לא עובד אפשר לעאי אפשר, מתחילים עם שקיו : אינג' אלעד ארזי

לפחים. אנחנו נעשה את הפיילוט הזה... אם נראה תוך חודש 

וך דרך שיים שהסיפור לא עובד, אז אפשר לעבור לפחים. הפחוד

 . אגב אי אפשר

 

 אני חושב שזה תהליך ארוך אבל.  : מר כפיר מימון

 
 )מדברים יחד( 

 
 כן, אריזות, אריזות.  גב' עדנה זטלאוי:

 

לי מפריע באופן עקרוני הפחים הירוקים האלה... על כל מדרכה  : פרופ' מתי ליפשיץ

 כמעט היום. 

 

 שזה דרך אגב אתה צודק.   :גב' עדי זנד

 

 -ברוצה גם לד... אני ר : ליפשיץ פרופ' מתי
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 אין בעיה, אין בעיה.  מר יוסף ניסן:

 

 תן לי בבקשה זמן לזה.  : פרופ' מתי ליפשיץ

 

 אין בעיה.  מר יוסף ניסן:

 

יודע, לא נראה לי. וחוץ מזה ם במדרכות, לא להוסיף עוד פחי : פרופ' מתי ליפשיץ

 היישוב צריך עיצוב אחד. 

 

 . נכון  :גב' עדי זנד

 

  -רחוב אחד עם שקיות ורחוב אחד אל : ופ' מתי ליפשיץרפ

 

חשבנו על זה גם. אוקיי, אני רוצה לעדכן בנושא אולמות מחול,  מר יוסף ניסן:

נגב גליל, אגב המנכ"ל  לחודש, תשלח הזמנה לכולם, כולם מוזמנים. גם 17-יש פתיחה ב

 לא יהיה. 

 

  -לחודש 17-... אבל בגדול ב : ' אלעד ארזיאינג

 

 ה? מכ ז:' ברוריה אליעבג

 

 אולמות יפהפיים.  : אינג' אלעד ארזי

 

 איזה אולמות? מי? מו? מה?  : מר שלומי שטרית

 

 סליחה?  : אינג' אלעד ארזי

 

 תספרו לנו, תשתפו אותנו קצת באולמות.  : מר שלומי שטרית

 

 יד המלון. אולמות המחול ל : לעד ארזיא 'אינג

 

 כן.  : מר שלומי שטרית
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 ת? ? מה אמר15 ה אליעז:גב' ברורי

 

ד שווה לחשוב על זה שוב, מנכ"ל נגב גליל לא יהיה. אולי אלע מר יוסף ניסן:

 שווה לדחות את זה, זאת אומרת אפשר להפעיל...

 

 )מדברים יחד( 

 

 באיזו שעה זה?  גב' ברוריה אליעז:

 

 סדר? בסדר אלעד? את זה שוב, באנחנו נשקול  מר יוסף ניסן:

 

 כן.  :זיאלעד אר 'אינג

 

על זה. הייתה פה המשלחת של הגרמנים, טוב, אנחנו עוד נדבר  :מר יוסף ניסן

הסתובבנו איתם יומיים, היה משהו באמת יוצא דופן. הם טיילו 

איתנו בדיור המוגן, בסודה סטרים, באשל הנשיא, בתל אביב 

ם התערוכה המדהימה שהייתה באירוע של מרכז שלטון מקומי ע

גם להודות לבתיה  וד מאוד נהנו. אני רוצהשם, והם מאוד מא

נות הזאת, שעזרה וטרחה והיא בקשר עם האנשים, באמת בהזדמ

אנשים מדהימים, והם מאוד מאוד נהנו. כמו שדיברתי על 

הארנונה לעסקים, לא אושרה לנו, העסקים בבתים כן? זה לא 

השטח התפוס שרצינו להעלות, זה לא  אושר במשרד הפנים, וגם

שום מדוע זה לא אושר, אין  שרד הפנים. קיבלתי הסבראושר במ

קשר בין מה שהגשנו לבין מה שדחו לנו את הבקשה הזאת, זה 

פשוט מה שנקרא יד ימין לא בדיוק יודעת מה יד שמאל, ויכול 

להיות שנערער על זה. תיקבע ישיבה בירושלים, גם שרון הוזמנה 

י גם בגלל שזאת בן גם חגית, כדי לדון איתם בדבר הזה. לדעתכמו

מהנהלים שלהם הם מקבלים נת בחירות, הם לא חרגו הייתה ש

החלטות שפשוט אין להם הסבר הגיוני, אבל אנחנו נלך ונשמע 

ונשמיע, ונקווה שנשנה את התמונה הזאת. יש פה יוזמה להקמת 

ותיקי היישוב, ארכיון יישוב, יש כבר ועדה כזו שיושבת עם 

שמישהו קורא לארכיונאי, חשבנו וישבנו בוועדה, הוצאנו קול 
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ראינו שזה לא קורה. ויכול להיות שנצטרך מהיישוב יתנדב, 

להוציא מכרז לעניין, על מנת שיהיה פה משהו שיתעד את 

ההיסטוריה של היישוב. יוזמה מאוד ברוכה לטעמי, אם למישהו 

 יש משהו לומר אנחנו נשמח. 

 

 ? ואיפה הארכיון אמור להיות : פרופ' מתי ליפשיץ

 

, יקודם כל דיגיטל, יה יהיה קודם כל אינטראקטיבהו זאז ז מר יוסף ניסן:

, זה בדיוק גם חלק מהמחשבה איפה זה יהיה, ואחרי זה נחשוב

אם זה יהיה מקום פיזי או בינתיים רק דיגיטלי או לקראת יום 

ך להקדיש העצמאות נפתח איזה שהוא חדר עם כל המיצגים. צרי

 הזה.  וכנית, תהיה תכנית לדברלזה מחשבה, זה חלק מהת

 

ים הם לא פיזיים, ה לי להוסיף בעניין הזה, היום ארכיונאם יורש גב' עדנה זטלאוי:

 הם הכול בדיגיטלי, זה גם נשמר לאורך זמן. 

 

 זו המטרה.  :קובי נודלמן עו"ד

 

 נכון. גם לצמצם במקום.  גב' עדנה זטלאוי:

 

פה תב"ר אנחנו  יום ניקיון יישובי, יש כן, טוב יש פה משהו לגבי :ף ניסןמר יוס

פעילות חינוך והסברה ליום הניקיון, קיבלנו כסף עוד נדבר על זה, 

ממשרד לאיכות הסביבה. המכרז של הגינון עומד לצאת לדרך. יש 

 איזה עדכון? 

 

 כן,... דיברנו עם איברהים, צריך לשבת...  : עופר-עו"ד יגאל ברק

 

 . 100%בסדר,  ניסן:מר יוסף 

 

 יש בגינון?  ה יחידזה זוכ : מר כפיר מימון

 

 ד לא יצא, עוד לא עלה לאוויר. לא, עו גב' עדנה זטלאוי:
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 עוד לא יצא מכרז.  מר יוסף ניסן:

 

 םהוא בשלבי גב' עדנה זטלאוי:

 

יש לי עוד עדכון בנושא האמבולנס, סיכמתי כבר עם מד"א. יש  מר יוסף ניסן:

נו ם, לקול קורא הזה שפרסמאנשים שנרשמו כחובשי 4 קודם כל

והאמבולנס כבר מוכן  ו נעשה צוות נבחר אותם,למכרז הזה. אנחנ

פה מהיישוב, נפגשתי איתו גם  אלקובילנו. דיברתי עם שמעון 

  -השבוע, אז אין עם זה שום בעיה

 

 אז אין צורך בפגישה.  : פרופ' מתי ליפשיץ

 

 אין צורך בפגישה כן.  מר יוסף ניסן:

 

 . תאז היא מבוטל : יפשיץפרופ' מתי ל

 

 כן, הפגישה מבוטלת, אין צורך.  מר יוסף ניסן:

 

 ים את האמבולנס. הם נותנ : פרופ' מתי ליפשיץ

 

 כן.  מר יוסף ניסן:

 

  -והתחייבות שלנו הייתה לתת : פרופ' מתי ליפשיץ

 

עובדי  2בכוננות. אגב יש  16:00עד  8:00-לתת חובש שיהיה מ מר יוסף ניסן:

 ים לסיים בעוד שבועיים. וראמגע נמצאים בקורס, הם מועצה שכר

 

 לא, קצת יותר.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 טוח. לא, לא ב מר יוסף ניסן:

 

  -שבועות ועוד איזה 5 גב' עדנה זטלאוי:
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 כן.  מר יוסף ניסן:

 

 סטאז'ים כאלה.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 סדר גודל של שבועיים פלוס מינוס.  מר יוסף ניסן:

 

 יהיה רכוש המועצה.  יבוא האמבולנס, זהו קודם שכמו שאמרנ : ליפשיץמתי  פרופ'

 

 כן.  מר יוסף ניסן:

 

  -ב איך אנחנו נותנים גם שירותיםואחר כך נצטרך לחשו : פרופ' מתי ליפשיץ

 

 כן.  מר יוסף ניסן:

 

 של אחרי הצהריים.  : פרופ' מתי ליפשיץ

 

 נכון.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 ק שירותי בוקר. כי מה שקורה כרגע זה ר : פרופ' מתי ליפשיץ

 

  -ל. אבנכון גב' עדנה זטלאוי:

 

 אמרנו לא לערבב דברים, קודם שיביאו את האמבולנס.  : פרופ' מתי ליפשיץ

 

 חובשים נהגים, המועצה היא זאתי שתחליט.  4ציעו את עצמם ה גב' עדנה זטלאוי:

 

 ו פותרים את הבעיה... לא נתנו הרבה את הדעת איך אנחנ : פרופ' מתי ליפשיץ

 

 דיה צרה בשעתה אני אומר, זה בסדר.  מר יוסף ניסן:

 

 טובה בשעתה.  : פרופ' מתי ליפשיץ

 

 כן.  מר יוסף ניסן:
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האמבולנס? תאריך מתי יהיה האמבולנס? יש תאריך שיהיה  : מר שלומי שטרית

תאריך מסוים, ונעמוד בתאריך  מסוים, בואו נקבע יעד מסוים,

 הזה. 

 

 רתי על זה. זה קורה, דיב ניסן:וסף מר י

 

 מה דיברנו? מה קורה?  : מר שלומי שטרית

 

 1נשים שהגישו, אנחנו צריכים לשבת בוועדה לבחור א 4יש  מר יוסף ניסן:

המתנ"ס עצמו, היה  ולצאת לדרך. אנחנו לקראת שיפוץ קל של

תב"ר שאישרנו אותו בעבר, אני רק אומר לכם ככה בראשי 

 תאורה. דכון לגבי החלמוניות והפרקים. אלעד, ע

 

כל זה פרויקט פרויקטים בגדול שעובדים עליהם, קודם  2טוב, יש  :אלעד ארזי 'אינג

קיימת לישראל. זה ביצוע החלמוניות. זה פרויקט בשיתוף קרן 

היציאה המזרחי של היישוב, שהולך עד  שביל שיוצא מאזור

אזור חנייה  החלמוניות, משהו כזה ריצוף כזה... עם הטבע, עם

למוניות. תאורה השארנו בסימן שאלה, זה פחות לנכים קרוב לח

גע של תכנון מתקדם. מי שכרגע רלוונטי, זה אחד. השלבים כר

מסבסד את התכנון הזה זה רשות הניקוז. ובשלב הבא קק"ל 

ו ויהיה ביניהם איזה שהוא קיזוז, זה נושא החלמוניות. ייכנס

איר שבעצם מ ר מדינות גרמניהיעב פרויקט שני זה פרויקט תאורה

ל היקף היער, שיהיה אפשר ככה בשעות הערב הערביים ככה את כ

  -בטח בקיץ לטייל

 

 ג'וגינג.  עז:ריה אליגב' ברו

 

תאורה ליהנות מהטיילת הזו. פרויקט שלב א' של הטיילת של ה :אלעד ארזי 'אינג

מסובסדת על ידי רשות הניקוז, עם איזה שהוא מצ'ינג של 

י. כרגע את התכנון מי עצה שלא נקבע עדיין באופן סופהמו

שמסבסד באופן מלא זה רשות הניקוז. לא יודע אפילו כרגע 

לויות, כרגע שזה שלב התכנון, שיהיה עלויות אני לאמוד את הע
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לב ב', זה גם אציג את זה פה במועצה. שלב ב' של טיילת ש

היה בשנת בתכנון, זה כנראה בכלל לא יהיה בשנה הקרובה, זה י

 ון. , זה גם... בתכנ2021

 

 אלי, שלב ב' זה מיער גרמניה לרכבת?  : מר כפיר מימון

 

 נכון.  :אלעד ארזי 'אינג

 

 כי יש... חשבתם לעשות הזרעה של כלניות ביער גרמניה?  : מוןיר מימר כפ

 

 כן.  יש כלנית :אלעד ארזי 'אינג

 

  -אבל זה יכול להיות הרבה יותר : מר כפיר מימון

 

 מוניות. יכול להיות יחד עם החל יוסף ניסן: רמ

 

 י מאוד. צבעונ גב' עדנה זטלאוי:

 

  -נראה כאילו השנה מישהו עשה את זה, זה פשוט   :דוברת

 

  -דרך אגב אם תסתכלו גם בדרך לבאר שבע בצד שלנו  :גב' עדי זנד

 

 כן.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 ם. ניות שפורחישל כלאיים  יש  :גב' עדי זנד

 
 )מדברים יחד( 

 
כל המחלקות, עם בקרוב יוצאת חוברת מסודרת עם  אלעד.תודה  מר יוסף ניסן:

-ומה אנחנו מתכננים ל 2019-כל מה שקשור למועצה, מה עשינו ב

. זה יעבור דרככם, קובי מי שכתב, ברוריה, זה יעבור 2020

י מתוכנן לאישור. זה משהו שהולך לצאת לדרך. ושבוע טבע עירונ

האדום, דע את  יהיה השבוע של הבז לחודש שבו 28-ל 20-בין ה
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איכות הסביבה שיש פה חבורה של  מקומך, זה הפרויקט של

מתנדבים שלקחו על עצמם ועשו את זה, זה יהיה מאוד יפה 

ותחרות צילומים, אז אתם גם מוזמנים. זה הדיווח ראש מועצה, 

 קצר. 

 

 נהלה.בר ועדת המינוי פרופ' מתי ליפשיץ לח - 4לסעיף 

 
 

דת ינוי פרופ' מתי ליפשיץ לחבר וע, זה מ4סעיף אנחנו ניגש ל מר יוסף ניסן:

 הנהלה. אנחנו מעלים את זה להצבעה, מי בעד? 

 

 אתם רוצים שאני אצא?  פרופ' מתי ליפשיץ:

 

 זה היה פה אחד, נכון עדי?  גב' עדנה זטלאוי:

 

 כן, כן, פה אחד.   :גב' עדי זנד

 

 .  חבר ועדת הנהלהפרופ' מתי ליפשיץ ל ו שלמינויר לאש אחד לט פה: הוחהחלטה

 

 משכר מנכ"ל בתחולה מתחילת  90%בשיעור  אישור שכר גזברית המועצה - 5לסעיף 

 העסקתה.

 

משכר מנכ"ל בתחולה  90%אישור שכר גזברית המועצה בשיעור  5 מר יוסף ניסן:

מתחילת העסקתה. טוב, אני אומר כמה מילים. גזבר רשות 

כר מנכ"ל. חגית ש 95%-ל 85%ת כמו להבים מתחיל בין ימקומ

. 95%הקודמת קיבלה גבוה. אגב הגזברית הגיעה עם תלוש שכר 

חגית הגיעה עם תלוש גבוה ולכן, אתה חייב לפנות למשרד האוצר 

שכר. אבל  95%לממונה על השכר, כדי שיאשר את זה. ואישרו לה 

אחרי זה יהיה לנו ו 90%-אני אמרתי לה שזה יותר נכון להתחיל ב

צריכים  גדול, היא קיבלה את זה וזהו. אנחנולאן לשאוף ולאן ל

פורמלית, כי משרד האוצר כבר אישר. בסדר? אז גם  לאשר את זה
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 כן, פה אחד. 

 

 פה אחד?  גב' עדנה זטלאוי:

 

 כן.  מר יוסף ניסן:

 

 משכר מנכ"ל 90%שכר גזברית המועצה בשיעור : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 .  העסקתהבתחולה מתחילת 

 

 מינוי מהנדס המועצה לנציג המועצה ברשות הניקוז. - 6לסעיף 

 
 

 מינוי מהנדס המועצה לנציג המועצה ברשות הניקוז.  6 ניסן:מר יוסף 

 

 מה זה אומר? ספרו לנו.   :גב' עדי זנד

 

 רשות הניקוז זה רשות שאחראית למעשה על כל הניקוז שיש. ולנו מר יוסף ניסן:

, וגם נווז שמלווים אותיער מדינות גרמניה אזור ניקיש פה ב

וזה התפקיד שלהם.  גם שמה יש נחל שעובר,בחלק הדרומי שלנו 

הם גם מנקים את הנחל, עכשיו יצאנו בפרויקט של התאורה. וכל 

רשות שולחת נציג, יש מליאה, יש מליאה שמתכנסת אחת 

 וועדה. היה חבר בלתקופה, ואני חושב שזה נכון שהמהנדס שלנו י

 

 תפקידך שם אלעד? ה ומ  :גב' עדי זנד

 

  -לייצג את מר יוסף ניסן:

 

  -שמירת האינטרסים של המועצה ב וי:גב' עדנה זטלא

 

 בסדר אני שואלת.   :גב' עדי זנד

 

 כן, כן.  גב' עדנה זטלאוי:
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 בסדר? אז כולם בעד? פה אחד.  מר יוסף ניסן:

 

ה ברשות נציג המועצס המועצה למהנד ו של נויימ: הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 .  יקוזהנ

 

של תושבי להבים, מצ"ב החלטה בעניין מתן עדיפות בהתקשרויות לעסקים  - 7לסעיף 

 להחלטה. נוסח 

 

מתן עדיפות בהתקשרות טוב עכשיו יש לנו החלטה בעניין  מר יוסף ניסן:

לעסקים של תושבי להבים, מצ"ב נוסח ההחלטה. ראיתם את 

 המשפטי שלנו.  ה עבר את הייעוץנוסח הוגש לפניכם, זה

 

 לא ראינו את חוות הדעת יוסי.  :קובי נודלמן עו"ד

 

  -אז הנה יש גם, זה היינו אך זה אותו סף ניסן:מר יו

 

לא, אני אומר כדי לדעת על מה הוא ביסס את זה, כי זה נשמע לי  :קובי נודלמן עו"ד

 לא הגיוני. 

 

 ר. , גם בסדעלה את זה עכשיומצוין, אז בוא נופי אז י מר יוסף ניסן:

 

פעמים,  ישנה פסיקה, שוב הנושא הזה הוא נושא שלא עלה בהמון : עופר-עו"ד יגאל ברק

פסיקות מחוזיות בדיוק על הנושא הזה, של רשויות  ןאבל ישנ

נתנו עדיפות בסדר גודל כזה. ובאו כל מיני גורמים אחרים  בעצםש

 דחוה של העדיפות שניתנו, ובתי משפט ועתרו נגד הכללים האל

העתירות וקבעו שבמצב שבו נותנים עדיפות בשיעור מתון של  את

ליו פה, כמובן... מראש וכו', אז זה סדר גודל שאנחנו מדברים ע

בסדר... זה שיקול שמועצה יכולה לשקול במסגרת הסמכויות 

 שלה... של תושביה לקדם את... הכלכלית במועצה. 
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 לכל סוג של מכרז?  :למןנוד קובי עו"ד

 

 בתפיסה לא הייתה הסתייגות לסוג כזה או סוג אחר.  : עופר-קגאל ברעו"ד י

 

אם יש פסיקה שמדברת על מגבלה על תחומים  לא, אבל השאלה :קובי נודלמן עו"ד

מסוימים. כי אני אגיד לך את האמת, אם זה לא בדוק אני לא 

 רוצה להיות חשוף. 

 

 ור שזה בדוק. בר לא, מר יוסף ניסן:

 

 . .. כמו שאני אומר. : פרעו-עו"ד יגאל ברק

 

  -זה בדוק ואתה יודע מה מר יוסף ניסן:

 

לגבי כל מכרז, זה חשוב יוסי, אני לא לא, אני רוצה לדעת אם זה  :קובי נודלמן עו"ד

סתם שואל אותך את השאלה הזו, יש מכרזים שאני יודע שזה לא, 

 עתך נותנת לנו כיסוי משפטי. אבל אם אתה אומר, אז חוות ד

 

ת אחד כזה כן אחד הל את ההבחנה שאומרשוב אני אומר... לנ : עופר-ברקיגאל עו"ד 

  -כזה לא. כמובן ששוב בסופו של דבר צריך להיות

 

איזה רשויות עשו את זה אם אתה יכול רק, כי אתה אומר פסקי  :קובי נודלמן דעו"

 דין. 

 

ייתה מרר אם אני והל לא מונח בפניי... אחת הפשוט הנ שוב כרגע : עופר-עו"ד יגאל ברק

 זוכר נכון. 

 

 מי?  : מר שלומי שטרית

 

 מרר.  : עופר-עו"ד יגאל ברק

 

 כפר מרר של ערבים.  : מר שלומי שטרית
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ר את השמות שלהם. שוב, אם תרצו אני יכול כן, אני פשוט לא זוכ : עופר-עו"ד יגאל ברק

  למצוא את זה ולהעביר לך אחר כך.

 

יש לנו כיסוי, זה מותר, בית  מבחינה משפטיתאז אתה אומר ש :קובי נודלמן עו"ד

לעסקים בכל תחום לתושבי משפט קבע שמותר לנו לתת הנחה 

 היישוב שלנו. 

 

 עניין הזה. פסיקות מחוזיות ב 2כן, זה במכרזים. היו  : עופר-עו"ד יגאל ברק

 

 ואין בעיה לסוג החוזה.  :קובי נודלמן עו"ד

 

 ון. זה צריך להיות מתלא. שוב, הנקודה  : עופר-יגאל ברק "דעו

 

 זה צריך לבוא לידי אישור של משרד הפנים בסוף?  :קובי נודלמן עו"ד

 

 לא, זה תנאי מכרז שהרשות קובעת.  : עופר-עו"ד יגאל ברק

 

ים. אחד שזה יהיה צריך דבר 2דברים, אנחנו נוסיף פה  2מה שכן  מר יוסף ניסן:

 י המכרז..., זה חשוב. להופיע בתנא

 

 זה חייב להופיע.  : ריתמר שלומי שט

 

, זאת אומרת יהיה לנו את שיקול 5%ואנחנו גם נאמר שזה עד  מר יוסף ניסן:

מיליון ₪, אז  10וימים. נגיד שיהיה מכרז של דעת במכרזים מס

 . 5%יה עד אולי נקבע שזה פחות, שזה יה

 

  -אני רוצה  :עדי זנדגב' 

 

שיש פה של יוסי, אבל אני יכולה... הרעיון הזה של האחוזים היה  : טייןנשדיגב' שרון 

  -תהליך כבר

 

 תציג אותה יוסי.  גב' עדנה זטלאוי:
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 . דינשטייןשרון  מר יוסף ניסן:

 

תושבת להבים. ואני עומדת בראש פורום העסקים  דינשטייןשרון  :דינשטייןגב' שרון 

וף בסיוע כמובן של היישוב מטעם מעוף, קצת גם מטעם מע של

של עופר ואלעד ויוסי ושלומי. בכל אופן  תהמועצה, ומעורבו

אגב ההשקה של הפורום  ערוצים. אנחנו פועלים היום בכמה

בעלי עסקים, ואנחנו  80, נרשמו מעל הייתה לפני כמה חודשים

לא  בעלי עסקים, אבל עדיין הם 300יודעים שיש ביישוב מעל 

ל הארנונה הגבוהה שיש לבתי רוצים לחשוף את עצמם, בגל

התרומה של עסקים קטנים לכלכלה המקומית יכולה ורים. מג

סה אסטרטגית שלמה של כלכלה מקומית להיות אדירה, יש תפי

חיבור של עסקים עם קהילה בשביל לפתח מקיימת, שלמעשה 

בעולם  יוזמות בכל מיני תחומי חיים, אנחנו יודעים מה שקורה

 ב גלילץ. אגב כל התהליך שגם משרד נגוגם יוזמות שקורות באר

וגם הסוכנות לעסקים קטנים מקדמים מרכזי יזמות ביישובים 

פיסה הזאת בהתמודדות עם הכלכלה הגלובלית. כחלק מהת

 4זה אנחנו כולנו יודעים שאנחנו נמצאים פריפריאלי... ובהקשר ה

מלעסקים באזור  בלמ"ס, לעסקים מקומיים פה קשה יותר

לעזור  ם אפשרלראות איך אפשר לעזור להם. ואהמרכז, וצריך 

להם דרך תעדוף של רכש של המועצה מעסקים מקומיים, כמובן 

וצריך... על זה  איכות נאי שהם עומדים בסטנדרטיים שלבת

 דעתי, אז למה לא. ל

 

ין של אני רוצה להתייחס רגע, קודם כל אני חושבת שמבורך העני :גב' עדי זנד

י ריאלי אנוניים באזורנו, האזור הפריפלקדם עסקים קטנים בינ

מסכימה איתך לחלוטין, עם כל מה שאת אומרת. אני רוצה לסייג 

פר נקודות, אוקיי? ולהתחיל דווקא מהעניין הזה שרשות מס

ליטה, גם אם זה חוקי, מחליטה לתת תעדוף לעסקים מח

רו ויישארו מקומיים, לא יכול להיות שבעלי עסקים יסתת

שני ת המקל משלמו, אתה לא יכול להחזיק אאנונימיים ולא י

קצותיו. אם אתה בעל עסק במקום מסוים, אז אתה צריך לשלם 

ונה של עסקים, כדי שתוכל בבוא העת גם להתחרות בצורה ארנ
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גנת. אי אפשר גם לא לשלם מס עסקים וגם לקבל תעדוף הו

 במכרזים. 

 

נונה הייתה כמו אם האר 3,000%מסכימה איתך בהייתי  :דינשטייןגב' שרון 

  -לבקשארץ, לא הממוצע... ב

 

אבל את לא יכולה, שרון אי אפשר, זה היישוב, על הטוב שלו ועל  :גב' עדי זנד

 -ום הזההפחות טוב שלו. אבל אני אומרת במק

 

 ... אפשר לתקן, בשביל זה אתם...  :דינשטייןגב' שרון 

 

 לות לא להסכים. אנחנו יכו  :גב' עדי זנד

 

לתת את ההנחה, סליחה שאני  לא, אני חושב שאי אפשר יהיה :ןנודלמקובי  עו"ד

 -מתפרץ, לא יהיה ניתן לתת הנחה אם הוא לא מוגדר כעסק

 

 בדיוק.  :דינשטייןגב' שרון 

 

  -את יכולה לעסק את ההנחה :קובי נודלמן עו"ד

 

  -את תיתני את ההנחה למי שמשלם  :גב' עדי זנד

 

שלהם לא  לי עסקים בלהבים שהעסקלהבחין, יש בעכן, אבל צריך  מר יוסף ניסן:

 ממוקם בלהבים. 

 

 העסק שלהם נמצא בבאר שבע.  :דינשטייןגב' שרון 

 

 כן, העסק נמצא בבאר שבע.  מר יוסף ניסן:

 

 אבל אז לא בטוח שצריך לתת להם תעדוף.   :גב' עדי זנד

 

 . הם לא עומדים בתנאי המכרז   :דובר
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 ם האלה. דים בתנאיהם לא עומ  :גב' עדי זנד

 

 לפתח את היישוב? וזרים במה הם ע   :דובר

 

ככה כי העסק צריך להיות ממוקם בלהבים. תראו לקחת מעולם  :גב' עדי זנד

לם אחר, לא דין עיר גדולה כדין יישוב קטן אחד ולהשיק אותו לעו

לים שלהם לא מתנהקהילתי שרוב בעלי העסקים, העסקים 

 ביישוב עצמו. 

 

 סקים. אבל אני רוצה להביא את הע :דינשטייןגב' שרון 

 

אבל את רוצה שהם יתנהלו פה. אז או שהעסק יתנהל פה, את  :גב' עדי זנד

שלו יהיה פה, את  רוצה שהמרכז של העסק יהיה, מרכז החיים

 מחזקת אותו כדי שהוא יהיה חלק מהקהילה. 

 

  -ום שליתראי התח :דינשטייןגב' שרון 

 

  -משיךאני ארגע,   :גב' עדי זנד

 

 דיברת על כמה הסתייגויות. ...  גב' עדנה זטלאוי:

 

 יש לי כמה הסתייגות.   :גב' עדי זנד

 

 מי שיש לו עסק בלהבים או שמי מי זכאי להנחה? עוד לא הבנתי. :קובי נודלמן עו"ד

 שגר בלהבים? 

 

 מי שגר.    :דובר

 

ל אביב, יקבל פה בלהבים גם אם העסק שלו נמצא בת כל מי שגר :גב' עדי זנד

 איתך לחלוטין. לו בלהבים, אני עדיפות. מי שהעסק ש

 
 )מדברים יחד(
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מכובדת אבל יש ענפים שבהם עסק לא יכול להתקיים בצורה  :דינשטייןגב' שרון 

, יש איזה שהיא כמות איש 10,000ואפילו  7,000בתוך יישוב של 

 מסביבו בשביל שהוא יוכל להתקייםמסוימת של אוכלוסייה 

נו רוצים לתמוך בתושבים אנח מבחינה כלכלית. ולכן בעיניי אם

כאן ביישוב,  פה לפתח עסקים, שיבוא יום ושהם יפתחו את זה

  -צריך להתחיל

 

אתן לך דוגמא, בסדר? בעל עסק שיש לו חברת בינוי ענקית, י אנ :גב' עדי זנד

בעל עסק. ועכשיו יוצא מכרז ענקית, שמרכזה לא בלהבים, הוא 

, מכרז 5%של ה הנח שות ובמכרז הזה הוא מתחרה ומקבלשל הר

  -מיליון ₪, לא נדבר על מכרזים 20של 

 

 . 5%אז בגלל זה אמרנו שזה עד  ן:מר יוסף ניס

 

  -רגע, מקבל  :גב' עדי זנד

 

 ל. הוא לא יקב 1%גם    :דובר

 

לא משנה, זה לא משנה אנחנו מדברים עכשיו במספרים  %1 :גב' עדי זנד

ו את העסק של העסק שלו לא מתנהל פה, הוא לא יעבירגדולים, 

פרטי פה, הקהילה לא תרוויח מזה שהוא ירוויח בחשבון הבנק ה

שלו יותר, ולכן במקרה הזה אני מסייגת סייג גדול מאוד. אני אתן 

 -תן לך עוד דוגמאלך עוד דוגמא, אני א

 

 סוימים... אני מסכימה איתך... צריך להחריג ענפים מ :דינשטייןגב' שרון 

 

  -וגמאלך עוד דאני אתן   :גב' עדי זנד

 

 . אגב אני לא בטוח, אני אסביר לך למה מר יוסף ניסן:

 

רגע שנייה, אני אגמור את הטיעונים שלי, אחר כך תעשו מה  :גב' עדי זנד

 שאתם רוצים. 

 )מדברים ביחד( 



 

 40 

שת תשמעי אני עשיתי שיעורי בית, אני מודה שהנושא של הג :גב' עדי זנד

יות ומשרדי ממשלה אני מכרזים והנושא של העבודה מול רשו

המומחה שלי, שזה שמגיש לי  בקיאה בו. אבל הלכתי לשאול את

את המכרזים וזה שמייעץ לי, ושאלתי אותו מה מרגיש לי במכרז, 

ה מרגיש לי בנייר הזה. ולא ידעתי לתרגם את זה למילים, כי מ

קודות, ואני רוצה כן אני לא עורכת הדין. והוא העלה כמה נ

ת האלה. נקודה ראשונה זה שאמירה מהסוג של להתייחס לנקודו

זים המפורסמים... תהיה עדיפות ל". אני חושבת "בכל המכר

צריך לרדת שהמילה שבכל היא מילה מאוד קשה וחד ערכית, 

 ממנה לחלוטין. כי זה לא משאיר מקום לשיקול דעת. 

 

 . 0%ם , יכול להיות ג5% למה? אני אמרתי עד מר יוסף ניסן:

 

  -לא, אני אומרת לא בכל  :נדגב' עדי ז

 

  -לארזים שאם המכ מר יוסף ניסן:

 

רגע, אבל אתה ניסחת פה משהו אחר, אתה אמרת בכל המכרזים  :גב' עדי זנד

. אני 7%, כי יש פה גם משהו של 7%ולפעמים גם  5% יקבלו

-המועצה מאומרת בכל המכרזים יהיה פתוח לשיקול דעתה של 

דבר אחד. ואז גם צריך להחליט מה זה לעדיפות, זה  5%ועד  0%

חליט. כי בסוף מישהו צריך להחליט מתי יהיה המנגנון מי מ

  -0%במכרז יהיה 

 

 נכון.  גב' עדנה זטלאוי:

 

, ואנחנו רוצים מינהל תקין, ואנחנו רוצים 5%ומתי יהיה  :י זנדגב' עד

ציבור. והציבור במדינת  קריטריונים נקיים, כי אנחנו אנשי

רק בצורה תקינה, זה אחד. הדבר השני לגבי  ישראל מתנהל

ל כל העניין הזה של עסקים, לקדם לתעדף עסקים הנושא ש

מחלוקות  מקומיים הוא נושא משפטי שיש עליו הרבה מאוד

 במדינת ישראל, רוב הרשויות לא מאפשרות את זה. 
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  עדיין לא מאפשרות. :דינשטייןגב' שרון 

 

בעיות מסוגים שונים.  כי זה פתח לכל מינילא מאפשרות את זה,  :גב' עדי זנד

לך דוגמא אחרת, יועצים. הרי היישוב שלנו הוא רווי  אני אתן

ם. ונניח שאת רוצה יים, באמת בכל התחומיבאנשי מקצוע ראו

יועץ בתחום התנועה. ואת אומרת דווקא כאן יש לי יתרון, מישהו 

טוב,  בבוקר דווקא 08:00-תנועה של להבים בשמכיר את בעיות ה

אני רוצה יועץ אני אתן שם איזה שהוא יתרון. אבל מצד שני 

נקודות יתרון למישהו שהוא תושב היישוב, שיש  5לחינוך, ונתתי 

ת ספר, שהולך לעשות ייעוץ בתוך בית הספר. לו ילדים בבי

הכנסתי את עצמי למלכודת, מלכודת ערכית קהילתית, זאת 

  -מרת אני לא פוסלתאו

 

גוד לא, יועץ הוא צריך להיות בלי ניגוד אינטרסים, פה יש ני : מר שמואל לביא

 אינטרסים. 

 

ולכן דרך אגב בנושא יועצים יש תקנות חדשות מלפני שנה של  :גב' עדי זנד

משרד הפנים שקובעות מה הקריטריונים לגבי יועצים, וזה לא 

שונים, שוב אני לא אשת  כדין מכרזים. יש דירוגים מדירוגים

י אמר קודם שאנחנו חושבים, לא אנחנו חושבים המקצוע. קוב

בדיקה קצת  איזושהיאה שכדאי ללכת לעשות עוד סליחה, שנר

כזה, שהיועץ  יותר מעמיקה בנושא הזה לפני שבאים עם מסמך

המשפטי ייקח עוד רגע של מחשבה, אני לא מתנגדת אני בעלת 

מח שתהיה תמיכה לעסקים קטנים עסק בעצמי, אני מאוד אש

יים. אני רק חושבת שחובתנו כנציגי הציבור לשמור על ובינונ

ויאבד כיוון, כי זה נורא  תאיזונים ולא לתת שייצא מפרופורציוה

 מסוכן. 

 

מודה לך על הדברים האלה, אני מאוד מתחברת לזה, צריך לבדוק  :דינשטייןגב' שרון 

מסגרת של מכרז מורידה בהקשר הזה האם כמו שנאמר כאן, ב

 איסור של ניגוד עניינים של יועץ או... מלכתחילה שיש 

 

 ברור שיש.  ן:מר יוסף ניס
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שלא  ואז יכול להיות שזה כבר מאפשר פה למועצה לקבל החלטה, :דינשטייןגב' שרון 

לתעדף מישהו שהוא תושב היישוב, כי זה מייצר איזה שהוא ניגוד 

 ת את מה שאמרת בנושא הזה. עניינים. לחלוטין אני מקבל

 

  -האם יש הגדרה עז:ריה אליגב' ברו

 

 ב כשקיים ניגוד עניינים ברור... ים בסדר, אבל שו... ניגוד עניינ : עופר-עו"ד יגאל ברק

 

  -דיר את זהאתה תצטרך איך שהוא להג  :גב' עדי זנד

 

 ברור מה.  מר יוסף ניסן:

 

 איך נדע... במכרז?  גב' עדנה זטלאוי:

 

  -זה מאוד  :' עדי זנדבג

 

 ם יש לו ניגוד עניינים לא. להצהיר אהוא אמר  מר יוסף ניסן:

 

אני לא בטוחה שילדיי היו בבית הספר, שמישהו היה רוצה שאני  :גב' עדי זנד

 בים. אהיה היועצת של החינוך פה בלה

 
 )מדברים יחד( 

 
  -ניגוד עניינים זה בכל מכרז גב' ברוריה אליעז:

 

חר זה פינוי פסולת לא, אבל כאן התושבים... בעלי עניין. אז מ :זנדגב' עדי 

  -ת גינה זה, ישדעת מה, הקמומחרתיים זה אני לא יו

 

 יועץ חשמל, יועץ תאורה, יש מלא.  : מר שמואל לביא

 

 -ת יש פה כל כךלא, אני אומר  :גב' עדי זנד
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 )מדברים יחד( 

 

  -הגדרה ברורהיש הגדרה מהו עסק קטן,  גב' ברוריה אליעז:

 

 כן.   :גב' עדי זנד

 

 של משרד המסחר והתעשייה?  :גב' ברוריה אליעז

 

 כן בטח.   :גב' עדי זנד

 

 מה הם מגדירים?  גב' ברוריה אליעז:

 

מיליון ₪, אם לא  50ה עד מיליון ₪ בינוני ז 5עסק קטן זה עד  :גב' עדי זנד

 שנה האחרונות.  –השתנה בחצי שנה 

 

 ואנחנו מדברים רק על תמיכה בעסקים הקטנים?  ז:גב' ברוריה אליע

 

 זה לא מצוין לדעתי.  :דינשטיין שרוןגב' 

 

 אז זאת השאלה.  עז:גב' ברוריה אלי

 

  -לא, זה לא מר יוסף ניסן:

 

  -ני חוזרת להערהאני באמת לא רוצה, א גב' ברוריה אליעז:

 

 שזה יהיה מוגבל.  :קובי נודלמן עו"ד

 

  -יה לכן אמרנוברוראבל  מר יוסף ניסן:

 

  -כיסו של המיליונרן להעשיר את שאין לי עניי גב' ברוריה אליעז:

 

אם  0%, יכול להיות גם 5%, אנחנו מגדירים שזה עד בעיהאין  מר יוסף ניסן:

 נחליט. 
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 )מדברים יחד( 

 
אם נחליט מראש שזה מיועד לעסקים גדולים כאלה, כמו שאנחנו  יסן:מר יוסף נ

 ו, אז... מתארים לעצמנ

 

  -צריך גם לדייק את המסמך  :ד"ר עפר לוי

 

 נכון.  :קובי נודלמן עו"ד

 

 או פחות.  %5, שניתן לתת הנחה 5% להגיד שזה לא אוטומטית  :ד"ר עפר לוי

 

 . 5%עד  מר יוסף ניסן:

 
 )מדברים יחד( 

 
ולהגביל לעסקים קטנים בזה הרי התחלנו. התחלנו עם עסקים  ליעז:גב' ברוריה א

 טנים. ק

 

ה משלמים אני רוצה גם דבר אחד ברשותכם, כל הנושא של ארנונ :ד"ר עפר לוי

עשרות בעלי  איזהלא משלמים, שנוצר פה איזה רושם שיש פה 

עסקים שמסתתרים. אז הארנונה היא רלוונטית לבעלי משרדים, 

הרבה בעלי עסקים שלא יודע של בלונים, של  לבעלי קליניקות. יש

  -יםדברים, שלא אמור

 

 צריך לשלם.  לא, החוק מחייב אם הוא מנהל את זה מהבית, הוא :קובי נודלמן עו"ד

 

  הוא יושב בבית קפה.  מהבית? אםמה זה מנהל את זה  :דינשטייןגב' שרון 

 

 זה משהו אחר.  :קובי נודלמן עו"ד

 

ם מתנהלים בצורה כזאת. יש רשויות אבל היום כל העסקי :דינשטייןגב' שרון 

וב בשרון, ו, אני חושבת שברעננה או באיזה שהוא ייששהגדיר

ע להגדיר את השטח מ"ר, אם אתה לא יוד 12מ"ר או  10פשוט 
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וא מטראז' מינימאלי של בבית שמיועד לעסק, אז אמרו איזה שה

₪  360מ"ר, אבל שם הסכום החודשי לארנונה הוא לא  10-12

 שזה בכלל... למ"ר לשנה 

 

 ך לשנות פה ברמה העקרונית, זה לא זה. ו שצריזה משה :קובי נודלמן עו"ד

 

טבח של אימא שלך, זה גם פעם פעמיים בחודש מכינה עוגיות במ :ד"ר עפר לוי

 כאלה.  סוג עסקים

 

 חד( )מדברים י

 

 -יש מקרים שהם ברורים, קליניקה, משרד שיש לו קבלת קהל  :ד"ר עפר לוי

 

 )מדברים יחד( 

 

האם במחשבה הזו של לתת הנחה  לדעת. שרון עדיף לנו לא :קובי נודלמן "דעו

לעסקים שנמצאים פה ביישוב, חשבתם לתת הנחה לתושבים 

 סקים? לאותם ע

 

העסקים. ת שכרגע מטופלות על ידי בוודאי, אז יש כמה יוזמו :דינשטייןגב' שרון 

 וצריך להגיד שהפורום הזה הוא חינם לעסקים שמשתתפים, אבל

תפות לפורום, שעסקים עצמם מטרות משו 3במסגרת הזאת יש 

עלים בהתנדבות, כלומר מעבר לשעות של המפגשים עצמם. אחד פו

שא הזה של תעדוף הרכש המקומי, לא רק של מהם זה באמת הנו

ם של התושבים עצמם, כלומר שיכירו אותם. המועצה אלא ג

רוצים שתיים זה פרסום וחשיפה של העסקים, ופה אנחנו גם 

איזה עסקים המקומיים, ואולי ייצא שבאתר המועצה יופיעו ה

שהוא ניוז כדי לספר מה העסקים עושים ועל הפעילויות שלהם. 

ות משותפת של עסקים וקהילה, אחד הדברים שאנחנו וגם פעיל

ם עליו, וכמובן שזה יבוא לכאן, לעשות איזה שהוא חודש, חושבי

חודש חלש יחסית של  יכול להיות ביולי, לקחת איזה שהוא

ם וקהילה לפי... לעשות חודש של פעילויות עסקיעסקים, ו

 מסוימות שבהם העסקים יבואו ויעשו איזה שהם פעילויות או
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חשף בחינם או בעלות מאוד מאוד נמוכה, בשביל קודם כל להי

ולתת בחזרה לקהילה. מדובר גם על זה שיהיה כרטיס הטבות 

הנחה בין עסקים לעסקים. אני לתושבים מעסקים מקומיים, וגם 

 אשתף אתכם ברגע... 

 

אני חייב להגיד..., ההנחה הזאתי צריך להבין שזה עוד כסף של  : אלעד ארזי 'אינג

ושבים. כשאתה נותן הנחה אתה לקחת... נתת הנחה אנשים של ת

ם, עסק שהוא מרוויח באופן פרטי. לכן עוד פעם בקטע לבן אד

ק אותו למקום של שלי, אותה הנחה או אותו מסמך צריך לזק

אני חושב שיש  םרומה ליישוב. רק שתו בעל עסק שתורם תאו

טעם לתת הנחה. אני לא הייתי נותן למשהו שהוא לא קשור 

 שייה ביישוב. לע

 

חשוב על זה עוד בל את הצעתה של עדי, נבואו נעשה ככה, אני מק מר יוסף ניסן:

 חושב בינינו, ונקבל החלטה, בסדר? 

 

, אני אשמח אמת לשבת ביחד ולחשובאני אשמח מאוד שרון ב :גב' עדי זנד

לעזור לקדם את זה, אני חושבת שזה חשוב וראוי. אנחנו צריכים 

עם הגם וגם. אז ברצון תרימי טלפון ונפגש. כל הזמן לחשוב 

 אותי, המשרד שלי בעידן הנגב.  תבואי לבקר

 

 )מדברים יחד( 

 

המינוי של  מונתה קיבלה את אני רוצה רק לציין, שאומנם שרון :ד"ר עפר לוי

שזה חלקי ביותר..., אבל שרון היא פעילה, שמתנדבת  מעוף

  -ותורמת מזמנה לארגן פה את הקהילה הזאת

 

 מעל ומעבר.  מר יוסף ניסן:

 

לפחות אני מכיר שנתיים לפחות, שזה לא ייאמן כמה מרץ  :ד"ר עפר לוי

מקצועיות ושעות על גבי שעות, יש עוד אנשים... אני ואנרגיות ו

לציין שגם יצא לכם להכיר את התרומה שלו גם... בית יכול 

ציג מעוף, היה פה גם במפגש עם שר והגיע לכאן גם נ הספר.



 

 47 

מפגש ההשקה והוא נדהם מההיענות שהיו הכלכלה, הוא הגיע ל

ה, וזה בעלי עסקים, הוא אמר שהוא לא ראה דבר כז 80פה איזה 

במשך הכול העבודה של שרון, זה לא מהיום למחר קרה, זה 

באמת בשנתיים האחרונות של ניהול קבוצות בפייסבוק, 

 ם, באמת אין לי מילים. בוואטסאפ, במפגשי

 

זה לא ככה בעצמי, ובאמת אנשים משקיעים. אני  מתנדבים... של  :דינשטייןגב' שרון 

ה וזה, אני מרגישממש לפעמים נפגשים ביישוב על קרעים 

מהפורום הזה שיוצא לי להיות חלק ממנו, זה רק מחמם לי את 

לעוד ועוד אנשים ועסקים, שרוצים הלב. אני כל פעם נחשפת 

לעזור ועוזרים ונותנים מעצמם, ובאמת הרבה מאוד שעות 

התנדבות, אני גם כל מפגש פורום מכמתת לכסף את מה שאנשים 

גם העזרה שלכם  נים בזמן ובשווה כסף, זה מדהים וכיף, ובלינות

של יוסי של אלעד של עופר, כל מי שיושב כאן באמת שיצא לו 

 להיות חלק תמיד עוזר מהצד שלו, וזה מאוד מחמם את הלב. 

 

 יישר כוח.  :קובי נודלמן עו"ד

 

ואני רוצה להגיד לך שרון שאני בעד העסקים ביישוב. דיברנו  : מר שלומי שטרית

י רוצה שבמידה ונותנים הייתה שיחה, אני בעד עסקים, רק אנ

 -לכם את בית הנוער

 

 לא נותנים לנו, זה שייך לקהילה זה מקום של ציבור.  :דינשטייןגב' שרון 

 

, תעשו מיליון we workונותנים לכם אתם תשכירו שם תעשו  : מר שלומי שטרית

 ואחד אלף דברים שם. 

 

 לא.  :דינשטייןגב' שרון 

 

 מה לא? כן.  : מר שלומי שטרית

 

 ... we work-... ו :דינשטייןשרון  גב'
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 אתם תעשו שם הרבה דברים.  : מר שלומי שטרית

 

 יש שם הרבה מאוד דברים.  :דינשטייןגב' שרון 

 

אני רוצה רק שאנחנו באמת נבחן את זה מבחינה מקצועית, אם  : מר שלומי שטרית

זה יתאים לכם שם עם הנוער, עם הילדים, אם זה יתאים לילדים 

מה העלויות. לראות איך עוזרים לכם בקטע הזה,  עם הנוער,

אנחנו לא מנסים למנוע את זה חלילה. לראות אם המיקום בכלל 

 מתאים לכם שם, אם בדקנו את זה. 

 

 )מדברים יחד( 

 

  -בזמן שהצעירים לא נמצאים שם :דינשטייןגב' שרון 

 

 מה ובערב?  : מר שלומי שטרית

 

בזמנו אפילו אבי מנהל המתנ"ס הוא הציע שאם למעט יום ערב ש :דינשטייןגב' שרון 

 יום אחד באמת נקבל מבוקר עד ערב, וגם לא בטוחה שצריך. 

 

 אתם יכולים גם לחשוב על פרויקט לשתף את הנוער במה שקורה.  :קובי נודלמן עו"ד

 

 חייב להיות.  מר יוסף ניסן:

 

 גם להרים... :דינשטייןגב' שרון 

 

 )מדברים יחד( 

 

... משרד הכלכלה גם דיבר על... וחדשנות על זה... ניתנים להשגה  :נשטייןדיגב' שרון 

סביב הנושא הזה של... וחדשנות. יש כאן תושב, כל תושבי היישוב 

שהם... גם בבן גוריון וגם במכללות אחרות שהציעו להתנדב, כולל 

גם עופר שמתנדב כל הזמן. ולנושא הזה דובר גם על לרתום את 

די ועד לתיכון, בשביל להטמיע את התפיסה של בית הספר גם יסו
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-החדשנות והיזמות כבר מהגילאים הצעירים. יש פה סטארט

  -יפים אפיסטיים ביישוב, אפשר לעשות דברים נורא

 

 מצוין.  :קובי נודלמן עו"ד

 

אבל צריך את התשתיות לזה. עכשיו יעל מנהלת המתנ"ס החדשה  :דינשטייןגב' שרון 

כמה מרכזי פה משנ סיכמנוהדבר הזה,  לתוך שנכנסה כבר...

צעירים בארץ שמשלבים פעילות של עסקים, וגם אחת ממטרות 

היסוד של מרכזי צעירים זה החיבור של עסקים לקהילה, זה ממש 

מוגדר במתווה של מרכז צעירים. אנחנו נלך לראות, נעשה יום 

ון פועל במרכזי סיור ביחד עם אלעד ועופר, לראות איך המנגנ

ים אחרים, כדי להבין את המנגנון הכלכלי. אחד הדברים צעיר

שהמקום הזה צריך להחזיק את עצמו  day oneמ שאמרתי ליוסי 

בהיבט הכלכלי. כלומר עסקים שמגיעים לשם לעבוד או לתת 

סדנאות והרצאות אמורים לשלם או סכום חודשי או עבור חדר 

שאגב...  היזמות של רמת נגב,סדנאות. לאון מי שמנהל את מרכז 

מרכז הצעירים, מספר לי שההכנסה המרכזית שלהם אגב זה 

מהשכרה של חדר הסדנאות, לאו דווקא מתושבי היישוב. אז 

אפשר ללמוד מכל מה שקורה, וזה יכול להיות מקור של גם 

הכנסה גם של חיבור של עסקים וקהילה, גם של פיתוח הנוער 

 כל הזמן.  כאן, בוודאי אנחנו לומדים

 

אנחנו בעד, אנחנו בעד. אני רק רוצה לחדד משהו, זה לא מתקציב  : מי שטריתמר שלו

של מפעל הפיס, זה מתקציב של המועצה. וזה תקציב שיכול 

להיות כמה מאות אלפי שקלים, וכסף הוא לא מוכן, בואי אני 

אספר לך, הכסף הוא לא מוכן, הבטחות יבטיחו לך מה שהם 

ל להעביר את הכספים את זברית שצריכה להתחירוצים. יש פה ג

₪ ממקום למקום, להוריד מהחינוך להעביר  300,000-400,000-ה

 -לשם, לקחת

 

 )מדברים יחד(
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אבל אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון חברים, לא רוצה שזה  : מר שלומי שטרית

  -יגיע וזה יתקע, אני לא יודע, אני אוהב שזה יגיע

 

 זה גם את זה.  צריך לעשות גם את :קובי נודלמן עו"ד

 

אחרי בדיקה מקצועית מאושרת, ואז נוכל להעביר. לא רוצה  : מר שלומי שטרית

 לתקוע לכם את זה פשוט. 

 

 להיפך אפשר לשלב.  :קובי נודלמן עו"ד

 

 נכון.  : מר שלומי שטרית

 

 טוב, דחינו את זה לישיבה הבאה.  מר יוסף ניסן:

 

 ? את מה :קובי נודלמן עו"ד

 

 . 5% : יאלעד ארז 'אינג

 

, אנחנו נגבש את ההחלטה בצורה מושכלת, ונדבר עם כולם 5% מר יוסף ניסן:

 ונגיע חזרה מבושלים. 

 

 אישור תב"רים: - 8לסעיף 

 ₪.  19,270פרויקט פעילות חינוך והסברה ליום ניקיון בסך  385תב"ר  8.1

 ₪ 15,000 המשרד להגנת הסביבה במימון:   

 ₪  4,270  הקרן לעבודות פיתוח    

 סגירת תב"רים לפי רשימה מצורפת.  8.2

 

פרויקט פעילות חינוך  385אישור תב"רים, יש תב"ר  8טוב,  מר יוסף ניסן:

₪. מימון משרד להגנת הסביבה  19,270והסברה ליום הניקיון 

₪. בסדר? בעד כולם? כן.  ₪4,270 הקרן לעבודות פיתוח  15,000

  -סגירת תב"רים
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פרויקט פעילות חינוך והסברה ליום ניקיון  385תב"ר לאשר : הוחלט פה אחד החלטה

 ₪ 15,000 המשרד להגנת הסביבה ₪. במימון:   19,270בסך 

 .  ₪ 4,270  ת פיתוחהקרן לעבודו    

 

טוב, יש לנו רשימה של תב"רים לסגירה, יש לכם רשימה מעודכנת  מר יוסף ניסן:

ליישוב ביצוע תשתיות  270אני אעבור על התב"רים. תב"ר 

לבית הכנסת יש  ממ"ד₪.  8,470לשיקום מדרכות, יש הפרש של 

₪ והסדרת  2,329. הגבהת צמתים במינוס 668,952הפרש של 

₪. יתרת הקרן, אגב זה  2,386ן רימון גם כן מינוס צומת הגפ

תהליך שהוא סדור, ברגע שהתב"ר נמצא פתוח שנתיים, שנתיים 

רה את הכסף הזה לקרן הוא נסגר ואז אנחנו צריכים להעביר חז

לעבודות פיתוח ופרויקטים אחרים. אז מי בעד סגירת התב"רים 

 האלה? כולם פה אחד. 

 

טוב, יש נושא נוסף שאני רוצה להעלות אותו לסדר היום, ועדנה  מר יוסף ניסן:

  -תצטרך

 

 אני יוצאת.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 לעזוב אותנו כמה דקות.  מר יוסף ניסן:

 

  )מדברים יחד(

 )הגב' זטלאוי יצאה(

אני רוצה כאן, לפני שאתם סוגרים את העניין של התב"רים  גב' ברוריה אליעז:

 להזכיר, אני רוצה שזה ייכתב בפרוטוקול. 

 

 כן.  מר יוסף ניסן:

 

יך גם בעיקר. כשדובר בתיה את כותבת? המהנדס זה לאוזנ גב' ברוריה אליעז:

נידונה בבית שמקציבים כספים לתיקון הצומת שהייתה, ש

  -המשפט
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  -רגע שנייה, אולי נעביר את ההחלטה הזאתי ואז עדנה תוכל מר יוסף ניסן:

 

 תוכל להיכנס.  :קובי נודלמן עו"ד

 

 ... היא בחוץ.  מר יוסף ניסן:

 

 איפה ההחלטה?  גב' ברוריה אליעז:

 

 של עדנה.  :למןקובי נוד עו"ד

 

 שא לישיבה. אני רוצה עוד נושא, בסדר? נו מר יוסף ניסן:

 

 הא מוסיפים נושא?  גב' ברוריה אליעז:

 

 כן.  מר יוסף ניסן:

 

  -בסדר, אבל נחזור ל גב' ברוריה אליעז:

 

 נחזור לזה, בסדר אין בעיה.  מר יוסף ניסן:

 

 בסדר.  גב' ברוריה אליעז:

 

ולהעביר היתרה  סגירת תב"רים לפי רשימה מצורפתשר : הוחלט פה אחד לאהחלטה

 ות פיתוח.לקרן לעבוד

 

 משכר מנכ"ל.  95%אישור שכר מזכירת המועצה בשיעור  - 9לסעיף 

 

שנה, לרשויות מקומיות  31טוב ככה, עדנה נמצאת במועצה  מר יוסף ניסן:

אחרות מזכיר יש לו טייטל גם של מנכ"ל, ולכן השכר שלהם 

 31 שכר מנכ"ל. עדנה נמצאת 100%ברשויות מקומיות מגיע עד 

פורשים, וההחלטה שעלתה  62לפני פרישה בגיל  שנה, היא שנתיים

כמזכירת  95%פה זה להעלות לה את השכר לשכר יותר גבוה, זה 
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המועצה. ולמעשה לעשות לה איזה שהוא תיקון של עוול היסטורי 

שנעשה לה פה, ואני מבין שיש פה גם תמימות דעים בקרב חברי 

 המועצה, שזה דבר נכון וראוי. 

 

 שנייה, בשם מי אתה מדבר? רק  : מר כפיר מימון

 

 עדנה.  גב' ברוריה אליעז:

 

 לא, אתה מדבר בשם כולם כאילו?  : מר כפיר מימון

 

 לא, לא בשם כולם.  מר יוסף ניסן:

 

 אתה אומר יש תמימות דעים.  : מר כפיר מימון

 

  -יש תמימות דעים מר יוסף ניסן:

 

 וט, היה על זה שיח. יח בישיבה הקודמת פשכי היה על זה ש :קובי נודלמן עו"ד

 

 אז זהו.  מר יוסף ניסן:

 

 מה המשמעות של זה מבחינה כספית?  : מר כפיר מימון

 

 ₪ בשנה.  30,000 מר יוסף ניסן:

 

 ₪?  900,000שנה זה  30-לא, אבל על כל ה : מר כפיר מימון

 

 לא.  מר יוסף ניסן:

 

 לא, מה פתאום.  :קובי נודלמן עו"ד

 

 נתיים. זה רק על ש סף ניסן:מר יו

 

 ? יש סעיף? את יכולה להגיד שיש? 14יש לה סעיף  : מר כפיר מימון
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 אתה לא משלם אחורה.  :קובי נודלמן עו"ד

 

 ... פנסיה תקציבית, וזה יעלה לך קדימה, אם זאת השאלה. :ח חגית מימון מגירה"רו

 

  -שנה 30רק קדימה. לא לקחת  : מר כפיר מימון

 

 תאום. לא, מה פ מר יוסף ניסן:

 

 זה לפי תקופות.  :קובי נודלמן עו"ד

 

יש יעלה לך לשנתיים הקרובות, ואחרי זה הפנסיה התקציבית  :דוברת

 היא תיגזר משכר יותר גבוה.  70%שהיא תהיה 

 

 כן.  מר יוסף ניסן:

 

 אז מה, מי משלם את הפנסיה הזאת?  : מר כפיר מימון

 

 )מדברים יחד( 

 

ית מצטבר אנחנו נצטרך לשלם יותר על רל אקטואכמה בסך הכו : מר כפיר מימון

 התוספת הזאת? 

 

 רטרואקטיבית.  גב' ברוריה אליעז:

 

 תהווני את זה להיום אפילו.  : מר כפיר מימון

 

 זה תלוי גם כמה שנים היא תחייה.  :קובי נודלמן עו"ד

 

 )מדברים יחד( 

 

 זה תלוי תיים, זה תלוי אם היא יוצאת לפנסיה היום או עוד שנ :מימון מגירהח חגית "רו

 ..בכל מיני.
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תעשי עם אפשרות א' אחר כך עם אפשרות ב', נראה אם מדובר על  : מר כפיר מימון

 ₪ או על מיליון ₪, ונבין על מה אנחנו חותמים פה.  10,000

 

 לא הבנתי.   :גב' עדי זנד

 

 לא מדובר על מיליון ₪. : ח חגית מימון מגירה"רו

 

 את יודעת. אני לא יודעת,  : מר כפיר מימון

 

אבל כל אחד שאתה מאשר פה דרך אגב את השכר שלו, אתה צריך  :נודלמן קובי עו"ד

 לבקש את ההיוון שלו גם כן, לא רק שלה. 

 

 לפני דקה אישרנו את חגית.  : מר שלומי שטרית

 

  -לפני שנייה אישרנו  :גב' עדי זנד

 

 אישרנו את חגית ולא דיברנו על זה.  : מר שלומי שטרית

 

 דיברנו על זה.  את חגית ולא  :עדי זנדגב' 

 

 ... לא דיברנו.  : מר שלומי שטרית

 

 זה לא משהו שלא מגיע...  :קובי נודלמן עו"ד

 

 לא משנה, תעלה את זה להצבעה, זה יעבור נו.  : מר שלומי שטרית

 

 זה גם לא משהו...  :קובי נודלמן עו"ד

 

 לא נדחה את זה עוד.  : מר שלומי שטרית

 

 . זה לפי כללים :נודלמן קובי עו"ד
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 לא נדחה את זה עוד. תעלה את זה להצבעה.  : מר שלומי שטרית

 

  -בסדר מר יוסף ניסן:

 

  -תעלה להצבעה מי שמתנגד : מר שלומי שטרית

 

 -נעלה את זה מר יוסף ניסן:

 

  -... שעולה ככה : מר כפיר מימון

 

 נו אז זה לא חדש.    :דוברת

 

 . זה לא חדש : מר שלומי שטרית

 

 )מדברים יחד( 

 

 אבל אתם מוכנים לחתום בלי לדעת מה... הכספית שלו.  : כפיר מימון מר

 

  -שנייה רגע, אולי :קובי נודלמן עו"ד

 

 אם... אז תצביעו בעד, לי אין בעיה.  : מר כפיר מימון

 

  -קודם כל אני... התנגדות להעלות את זה לסדר היום מר יוסף ניסן:

 

 א מבין את המשמעות שלו. צביע עבור משהו שאני ל... לה : מר כפיר מימון

 

לא, א' אני מסכים איתך, אבל אני רוצה רק להעיר הערה. כל שכר  :קובי נודלמן עו"ד

שאישרנו לאחרונה כולל של המהנדס, כולל של כל מי שנכנס פה 

  -לתפקיד, אישרת שכר בכירים

 

 אני לא אישרתי עוד כלום.  : מר כפיר מימון

 

  -לא היית לא יודע, אולי :נודלמןקובי  עו"ד
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  -בסדר, אי אפשר  :גב' עדי זנד

 

רגע לפי המינהל אנחנו צריכים להעלות את הנושא הזה, כי הוא  מר יוסף ניסן:

 לא בסדר היום. 

 

שנות  30שנות או  20לא, אבל יש הבדל בין מישהו שיש לו עוד  : מר כפיר מימון

עוד יומיים לזה, ואז  עבודה, לבין מישהו שאוטוטו הולך לצאת

  -עושים לו

 

  -אגב זה יותר קל. אם זה שנתיים מר יוסף ניסן:

 

 זה יותר... בעיניי.  : מר כפיר מימון

 

אוקיי, אז רגע, רגע, קודם כל אנחנו צריכים לדון בצורה מסודרת.  מר יוסף ניסן:

 יש למישהו התנגדות להעלות את זה לישיבה להצבעה? 

 

 א. ל :קובי נודלמן עו"ד

 

י כן, אם אין את המשמעות הכספית של זה, אז אני חושב שזה ל : מר כפיר מימון

  -לא

 

  -הוא רוצה לקבל גב' ברוריה אליעז:

 

 )מדברים יחד(

 

זה נראה לי חוסר אחריות לחתום על משהו שאתם לא מבינים   : מר כפיר מימון

 את המשמעות הכספית שלו. 

 

ה עובדים במועצה, בקשה. אנחנו קיבלנו כמאני רוצה להסביר ב : מר שלומי שטרית

שנה, קיבלנו מהנדס מועצה, קיבלנו גזבר  31הגברת עובדת פה 

מועצה, קיבלנו את כולם. אני חושב שזה לא יפה וזה לא נעים 

שאנחנו יושבים פה, ומעלים כרגע בדקה הזאת לגברת לגזברית פה 
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  -90%-ל

 

 אבל היא לא דוגמא.  :קובי נודלמן עו"ד

 

  -חודשים 3ת פה שהיא נמצא : לומי שטריתמר ש

 

 . 95%-... ל : מר כפיר מימון

 

 )מדברים יחד( 

 

חודשים  5-4חודשים היא נמצאת פה, ומהנדס מועצה נמצא פה  3 : מר שלומי שטרית

שנה  31, והיא נמצאת פה 90%, והגברת מקבלת 95%ומקבל 

 . 80%ומקבלת רק 

 

  -שהיא אמורה לקבל :קובי נודלמן עו"ד

 

 לא?  90%הצבענו בהתחלת הישיבה על  אבל גב' ברוריה אליעז:

 

 שזה לא יפה ולא יטיב ולא מכבד.  : מר שלומי שטרית

 

זה כספי ציבור וזה לא כסף שלי. בעסק שלי אני יכול לתת לעובד  : מר כפיר מימון

 שלי מה שאני רוצה, אבל זה כספי ציבור ואני דן בזה... 

 

 אחרת מקבל את השכר הזה? יודע שכל מזכיר ברשות אם היית  :קובי נודלמן עו"ד

 

 כולם מקבלים את זה.  : מר שלומי שטרית

 

  -תראה אבל קובי מר יוסף ניסן:

 

 -זה לא עוזר גב' ברוריה אליעז:

 

 )מדברים יחד( 
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אם יש חבר מועצה אחד שלא מוכן להעלות את זה, אי אפשר  מר יוסף ניסן:

 להעלות את הנושא. 

 

 למה?  : יתמר שלומי שטר

 

 ד( )מדברים יח

 

 זה הנוהל אבל קובי.  מר יוסף ניסן:

 

 אפשר להעלות את זה.  : מר שלומי שטרית

 

 אפשר להעלות את זה לדיון?   :גב' עדי זנד

 

 להעלות להצבעה.  : מר שלומי שטרית

 

 )מדברים יחד( 

 

  -אני אין לי בעיה מר יוסף ניסן:

 

 לים את זה להצבעה. אין בעיה אז אנחנו מע : מר שלומי שטרית

 

 מדברים יחד( )

 

  -לא, אבל היועץ המשפטי אומר שאפשר להעלות את זה  :גב' עדי זנד

 

 אפשר להעלות, אם יש רוב חברי מועצה שמסכימים.  : עופר-עו"ד יגאל ברק

 

  -אם היועץ המשפטי אומר שאפשר  :גב' עדי זנד

 

  -להעלות את זה, ואחרי זה בוא תעלה קודם כל את זה שמסכימים :קובי נודלמן עו"ד

 

 הנה אז העלינו, כולם מסכימים חוץ מכפיר.  ף ניסן:מר יוס
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  -רגע, אבל הוא אמר עכשיו דבר שאפשר לגמור ברוח טובה גם גב' ברוריה אליעז:

 

 ברור.  :קובי נודלמן עו"ד

 

 makesit את הדבר הזה. מה שהוא העלה אני חושבת שזה עניין  גב' ברוריה אליעז:

sense א אמר גם זה בסדר, הוא לא אמר דבר, ומה שהוit makes 

sense אבל באחריות הציבורית הוא אומר שאם הוא היה יודע .

  -שכך נהוג אצל גזברי המועצה

 

 מזכירי המועצה, מזכירי המועצה.  מר יוסף ניסן:

 

 מזכירי המועצה ברשויות האחרות, זה היה עוזר לו.  גב' ברוריה אליעז:

 

מול המצב שלנו, לי זה נראה  לא, כי אני לא יודע מה המצב שלהם : מימון מר כפיר

משהו מאוד... שיומיים לפני שבן אדם יוצא לפרישה עכשיו 

 מעלים. 

 

 )מדברים יחד( 

 

, בשביל אות הוקרה..., אבל אם זה בא לידי ביטוי 60אם זה...  : מר כפיר מימון

. זאת דעתי אבל, במיליון ₪ שזה כספי ציבור, לדעתי זה לא ראוי

 רק דעתי. 

 

  -ואם היית יודע ליעז:גב' ברוריה א

 

  -אבל אתם יכולים : מר כפיר מימון

 

  -אם היית יודע שרוב גזברי המועצה במקומות אחרים גב' ברוריה אליעז:

 

 מזכירי המועצה.  :קובי נודלמן עו"ד

 

 יד? מקבלים ומתקנים את העוול, לא היית נותן לזה  גב' ברוריה אליעז:
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 )מדברים יחד( 

 

 ככה אני רואה את הדברים.  ... : מר כפיר מימון

 

 אתה יכול לנהל משא ומתן עם ראש המועצה שלך.   :גב' עדי זנד

 

 -טוב, אין בעיה מר יוסף ניסן:

 

 )מדברים יחד( 

 

 עד שחגית תבוא, יש לך עוד נושא?  : מר שלומי שטרית

 

 )מדברים יחד(

 

אחד. אני מר מאוד ברור מה שרציתי להגיד, וזה משפט אני או גב' ברוריה אליעז:

מזכירה בנושא תיקוני הצמתים והמדרכות וכו', שכבר נאמר 

שכשמתקנים את אותה צומת שהייתה בדיון בבית המשפט, צומת 

גדולה בחוגלה, לקראת חוגלה נכון, דיברנו שההגבהה הראשונה 

מת על יד הצומת מצד מערב היא הגבהה מסוכנת, יותר מהצו

כר בצומת חוגלה, זאת עצמה, ויוסי הבטיח שכאשר יסדרו את הכי

שהייתה נידונה בבית משפט, יתקנו גם את ההגבהה מצד מערב. 

ואני מבקשת שוב להדגיש את זה, שלא ישכחו את זה שזה נכנס 

 לתב"ר הזה. 

 

 ? תאנה –את מדברת איתי על הצומת של חוגלה  מר יוסף ניסן:

 

 , כן. כן גב' ברוריה אליעז:

 

 כיכר. שמה מתוכנן לעשות  מר יוסף ניסן:

 

  -נכון, ואתה אמרת לי שאת ה גב' ברוריה אליעז:
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 ההגבהה לפני זה מורידים, כן.  מר יוסף ניסן:

 

  -ההגבהה לפני זה גב' ברוריה אליעז:

 

 כן, יורידו כן.  מר יוסף ניסן:

 

 שם. למערב שיורידו אותה, אין טעם שיהיה  גב' ברוריה אליעז:

 

  -יטנו את זה, הוספנו שמה בטון, ביטנו את הכן, ברור. אגב כבר ב מר יוסף ניסן:

 

 לא, היא לא, היא לא הוספה.  גב' ברוריה אליעז:

 

 היא כן, היא כן.  מר יוסף ניסן:

 

 עדיין אני קופצת כמו משוגעת בבוקר שם.  גב' ברוריה אליעז:

 

 בסדר.  מר יוסף ניסן:

 

  -אז בבקשה גב' ברוריה אליעז:

 

 ת הרגל מהגז והכול יהיה טוב. תורידי קצת א מר יוסף ניסן:

 

 -קמ"ש, אז אתה אל תגיד לי 25-חמוד שלי אני קופצת ב גב' ברוריה אליעז:

 

 את יודעת מה זה גם רעיון.  מר יוסף ניסן:

 

 לא, זה לא רעיון, בלי חוכמות.  גב' ברוריה אליעז:

 

מגיעה לבמפר, תאיצי ואת תראי שהוא מחליק תאטי לפני שאת  : מר כפיר מימון

  -לך את ה

 

 אז הוא לא מחליק.  גב' ברוריה אליעז:
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 לא, לא, בדוק.  : מר כפיר מימון

 

 לא מחליק לי. ... תכתבו יוסי אישר.  גב' ברוריה אליעז:

 

 כתבתי.  גב' בתיה הרפז:

 

 כן ברור.  מר יוסף ניסן:

 

 -חברים תקשיבו : מר שלומי שטרית

 

 רים יחד( )מדב

 

  -ימים בערך מתכנסת הוועדה של ההתנגדויות 10חברים, בעוד  : מר שלומי שטרית

 

 זה גם לפרוטוקול?  גב' בתיה הרפז:

 

 כן בוודאי. ואנחנו לא דנו בנושא הזה.  : מר שלומי שטרית

 

  -רגע, ... את המינוי שלי בפייסבוק, מישהו ממנה אותי : פרופ' מתי ליפשיץ

 

 )מדברים יחד( 

 

 -... אז חברי הוועדה לא יודעים : מר שלומי שטרית

 

 ... מהפייסבוק.    :ברדו

 

 אני יצאתי מהפייסבוק.  : מר כפיר מימון

 

אני חושב שצריך לקיים דיון רציני לגבי הנושא של הפיכתה של  : מר שלומי שטרית

להבים לעיר. אני רוצה לדבר על זה, ואני רוצה שנקיים דיון יוסי 

אן פני להבים הולכת, מכיוון שזה מבחינתי לא מקצועי, שנדע ל

נושא הזה של שרונים. אתם מדברים על שרונים שזה עוד יעבור ה

 . 890, לא, 30%יחידות, ומדברים על עוד  900
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 מה זה משנה?  :קובי נודלמן עו"ד

 

יופי. הנושא מתקדם, אתם רואים כבר יש פה  800לא משנה  : מר שלומי שטרית

, אתם רואים כבר מדברים על זה יציאה 40ש יציאה לכיוון כבי

פה, אתם רואים את זה? אנחנו צריכים לדעת אם  40ש לכיוון כבי

אנחנו רוצים לדבר בנושא, לדעת, להיות מעודכנים, לא מעודכנים, 

  -30%מה הולך, עוד 

 

  -תעלה את זה לסדר היום לישיבה :קובי נודלמן עו"ד

 

  -באהאבל לא, הישיבה ה : מר שלומי שטרית

 

שכבר הסברנו לו אלף פעם, שאי אי אפשר להעלות את זה מכיוון  מר יוסף ניסן:

אפשר לנקוט עמדה של חברי מועצה שלא ישבו בדיונים, כי אז הם 

 יפסלו את עצמם מלהיות בדיון. 

 

 הם יכולים להקשיב, הם יכולים להקשיב, הם יכולים לשמוע.  : מר שלומי שטרית

 

 )מדברים יחד( 

 

 איש.  5אבל זה  וריה אליעז:גב' בר

 

 ואו שנייה תנו לדבר. רגע ב : מר שלומי שטרית

 

  -עדי, אסור לך לדבר יותר מידי, כי את יושבת בוועדה גב' ברוריה אליעז:

 

 את יושבת בהתנגדויות.  מר יוסף ניסן:

 

  -עכשיו אם תביעי דעה גב' ברוריה אליעז:

 

 אסור לך להביע עמדה כרגע.  מר יוסף ניסן:
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  -גע לאני לא מביעה שום עמדה, אני רוצה ר  :גב' עדי זנד

 

 אם את רוצה לשבת בהתנגדויות.  מר יוסף ניסן:

 

 היא לא מביעה עמדה.  : מר שלומי שטרית

 

שנייה, אני לא מביעה עמדה, אני רוצה להעלות בקשה, בסדר? אין  :גב' עדי זנד

רת עם לי עמדה. אני רוצה להעלות בקשה, לשבת בישיבה מסוד

  -עדצוות מקצועי שיסביר לי את המשמעויות של מה ב

 

 אני אשב איתך.  מר יוסף ניסן:

 

  -לא, אני מבקשת  :גב' עדי זנד

 

 גם לך אסור.  :קובי נודלמן עו"ד

 

 אני אשב איתך.  מר יוסף ניסן:

 

  -רגע, רגע, שנייה, יוסי שנייה  :גב' עדי זנד

 

  -חנו כולנו נשבלא, לא, אל תשב, אנ : מר שלומי שטרית

 

 גם לך אסור.  :קובי נודלמן עו"ד

 

שנייה, אני רוצה רגע זה, אני לא באה מהעולם של תכנון ובנייה  :גב' עדי זנד

והגדלת יישובים וכן הלאה. אבל אם אני כנציגת ציבור צריכה 

לקבל החלטות ולשבת בוועדה שתקבל החלטות, אני רוצה לבוא 

ני אעשה בהתאם למידע שאני עם מידע. אחר כך את ההחלטות א

י מבקשת אם אפשר לזמן פגישה עם אנשי אבין וכן הלאה. ולכן אנ

מקצוע, עם אנשי מקצוע לא עם הפוליטיקאים, אלא עם אנשי 

  -מקצוע שיסבירו לי מה המשמעויות המקצועיות

 

 אין בעיה תשבי עם אלעד, זה בסדר זה כמו לשבת איתי.  מר יוסף ניסן:
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 )מדברים יחד( 

 

 לא, הוא איש מקצוע, מה את רוצה?  מר יוסף ניסן:

 

 לא, בסדר, אין לי בעיה.   :גב' עדי זנד

 

 הוא גם לא פוליטיקאי.  מר יוסף ניסן:

 

 לא היית צריך להגיד את המשפט האחרון.   :גב' עדי זנד

 

 יש לנו את אותו הידע ככה שזה לא משנה.  מר יוסף ניסן:

 

ם, אתם עושים צחוק מנושא מאוד מאוד מאוד חברים, חברי : מר שלומי שטרית

וד חשוב, אני לא מוכן לקבל את זה, אני רוצה שיתקיים חשוב. מא

 דיון בנושא של הרחבת היישוב, וכולנו נשב פה ונלמד את זה. 

 

 אבל שוב אתם תשבו כוועדה מקומית ותדונו בהתנגדויות הללו.  : עופר-עו"ד יגאל ברק

 

לדון, אני רוצה קודם כל להבין ברמה המקצועית  לא רוצה לשבת :גב' עדי זנד

 מה המשמעויות. 

 

... אתם דנים כוועדה מקומית בהתנגדויות, כוועדה מקומית אכן  : עופר-עו"ד יגאל ברק

  -יש לכם את הסמכות

 

 את צריכה לדבר על הפער.  :קובי נודלמן עו"ד

 

 יהיו שם בעלי מקצוע?  גב' ברוריה אליעז:

 

 לא, את יושבת, את דנה ואת...  : מר שלומי שטרית

 

 המקצוע? לא, אז איפה יהיו בעלי  גב' ברוריה אליעז:
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 )מדברים יחד( 

 

  -רגע, היועץ המשפטי אמר עכשיו משהו גב' ברוריה אליעז:

 

 -לפני הדיון, שוב לפני הדיון : עופר-עו"ד יגאל ברק

 

 לפני הדיון.  גב' ברוריה אליעז:

 

  -המקומית כשזה בא לפתחה הוועדה : עופר-עו"ד יגאל ברק

 

 מתייעצת עם בעלי מקצוע?  גב' ברוריה אליעז:

 

  -מהנדס הוועדה כמובן קודם עםן בהחלט. כ : עופר-עו"ד יגאל ברק

 

 אנשים שיבואו לדיון הזה.  800אבל הוועדה יושבת עם עוד   :גב' עדי זנד

 

 שבאים. לא, הוא אומר שלפני שבאים, הוא אומר שלפני  גב' ברוריה אליעז:

 

 לא.   :גב' עדי זנד

 

 מתי זה לפני שבאים?  : מר שלומי שטרית

 

  -בל בגדול כמו כל ועדה כל גוף... לפני הדיון זה צריך להחליט, א : עופר-עו"ד יגאל ברק

 

  -מה זאת אומרת :קובי נודלמן עו"ד

 

  -הוועדה פה : מר שלומי שטרית

 

  -אנשים 100-עכשיו יהיה חדר מלא ב  :גב' עדי זנד

 

לחודש... מתי, ברוריה, עדי  15-... מגיעים מפה הם נפגשים ב : מר שלומי שטרית

  -וברוריה
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 רונית.   :גב' עדי זנד

 

 -ורונית, הם צריכים לשבת ולשמוע את התושבים : שטרית מר שלומי

 

 )מדברים יחד( 

 

אבל האוזניים שלך שומעות אחרת שיש לך איזה שהוא ידע   :גב' עדי זנד

  -למשהו

 

 המועצה לא מקיימת דיון לפני הנושא הזה...?  : מר שלומי שטרית

 

מים שיכולים כשאין לך ידע על דברים אתה לא שומע דברים מסוי  :גב' עדי זנד

 להיות פרופר... 

 

  -אפשר לקיים דיוני רקע : עופר-עו"ד יגאל ברק

 

ע ולקבל זה מה שביקשתי דיון רקע, יופי זה מושג מצוין. דיון רק  :גב' עדי זנד

 חומר. 

 

 מה התהליך? רק שומעים, מחליטים? מה הציפייה?  : מר כפיר מימון

 

 מי המומחים בדיון הרקע? מי המומחים?  גב' ברוריה אליעז:

 

 )מדברים יחד( 

 

 הוועדה תבחר...  : עופר-עו"ד יגאל ברק

 

 אבל מי אלה המומחים?  גב' ברוריה אליעז:

 

 )מדברים יחד( 

 

 עכשיו לנושא של...?  ו עברנו חזרהאנחנ  :גב' עדי זנד
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 כן, אני רוצה להסביר פה.  :חגית מ. מימוןגב' 

 

 איפה אנחנו עכשיו? באיזה נושא.   :גב' עדי זנד

 

 אתם רוצים שנייה מספרים על הנושא של עדנה?  :חגית מ. מימוןגב' 

 

 גס כן.  : מר כפיר מימון

 

 כן.  : מר שלומי שטרית

 

כל בין ינואר לפברואר היה את העדכון של מספר תושבים,  קודם :חגית מ. מימוןגב' 

. כרגע העלות מעביד לפי 31-ל 29-העלות מעביד שלנו עלתה מ

ת זה, ועושה את זה . אם אתה לוקח א31,000תושבים חדש  80%

, אתה 80-פעמים ב 95%-, כאילו אתה יודע מכפיל ב95%לפי 

 ם. , יש פה גם הדמיות של גושי36מקבל סדר גודל של 

 

 ? 36מה  : מר כפיר מימון

 

  -עלות מעביר 36 :חגית מ. מימוןגב' 

 

 לחודש.  5,000  :גב' עדי זנד

 

 )מדברים יחד( 

 

 הברוטו את צריכה.  ... עלות מעביד, על : מר כפיר מימון

 

 לא, אני צריכה עלות מעביד.  :חגית מ. מימוןגב' 

 

 עלות מעביד.   :גב' עדי זנד

 

  -לנו למועצה עולה עלות מעביד, על כל שקל שאתה שם ברוטו :חגית מ. מימוןגב' 

 

 יש גם עלות.  :קובי נודלמן עו"ד
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 , אין לך ברירה. 40%אתה מפריש עוד  :חגית מ. מימוןגב' 

 

 ? 40%למה  :קובי נודלמן ו"דע

 

 . 33%  :גב' עדי זנד

 

 )מדברים יחד( 

 

  -אתה שםו 5%, ואתה שם 1/3-ו 8כי אתה שם  :חגית מ. מימוןגב' 

 

 . 33%  :גב' עדי זנד

 

 חגית אבל הפנסיה לא הולכת...  : מר כפיר מימון

 

אומר  זה התוספת של עלות מעביד לחודש, זה 5%לא, אבל...  :חגית מ. מימוןגב' 

  -כפול 5שאם עכשיו היא נשארת עוד שנתיים, אז יש לה 

 

 . 120,000 :קובי נודלמן עו"ד

 

  -אוטומטית עד 120,000 בדיוק. זה :חגית מ. מימוןגב' 

 

 זה בשוטף.  : מר כפיר מימון

 

-תחלקו אותם ב 5-יפה, לשנתיים הקרובות. עכשיו תיקחו את ה :חגית מ. מימוןגב' 

 -מה שאומרתגיעו לברוטו,  1.4

 

  -3.5 : מר כפיר מימון

 

  -70%, בסדר? זה ההפרש, מזה תיגזר הפנסיה שהיא 3.5שזה  :חגית מ. מימוןגב' 

 

 . 3.5-מה :י נודלמןקוב עו"ד
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לחודש. זה אומר  2,500בדיוק, על ההפרש תיגזר הפנסיה, שזה  :חגית מ. מימוןגב' 

 ₪.  2,500ד וחודש, הולך לעלות לנו כל חודש עו 62שלמועצה מגיל 

 

 ₪.  660,000זה עוד  : מר כפיר מימון

 

  -מפה :חגית מ. מימוןגב' 

 

 שנים ותק?  35בל יש לה א  :ד"ר עפר לוי

 

 לא.  :קובי נודלמן ו"דע

 

  -ו 30יהיה לה  :חגית מ. מימוןגב' 

 

 . 70-אז ייצא לה פחות מ  :עפר לוי ד"ר

 

₪ אוקיי? ופה  002,3. זה יהיה 67, 68, יהיה 70-קצת פחות מ :חגית מ. מימוןגב' 

 מתחיל הקטע של תוחלת. 

 

 ₪500,000 אם מהוונים את זה להיום זה בערך  660,000זה עוד  : מר כפיר מימון

₪ תוספת, כאילו אישרנו לה עכשיו מענק  120,000-₪, ועוד ה

₪. אנחנו מאחלים לה שתחיה יותר מהתוחלת  620,000פרישה 

 הממוצעת. 

 

 יה אמור לעלות לך כבר לפני כמה שנים אותו דבר. תחשוב שזה ה :קובי נודלמן עו"ד

 

 ...  : מר כפיר מימון

 

 ר מועצה. כי... שמקבל מזכי :קובי נודלמן עו"ד

 

 אני בדקתי את זה. מזכירים מקבלים...  :חגית מ. מימוןגב' 

 

 עובדה שלא עלה, אז למה לא עלה?  : מר כפיר מימון
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 כי משהו פה לא בסדר.  :קובי נודלמן עו"ד

 

 מה זאת אומרת לא בסדר?  : מר כפיר מימון

 

 לא בסדר. אתה שואל אותי...  :קובי נודלמן עו"ד

 

 לא פעלו מולה בסדר, הוא אומר.  גב' ברוריה אליעז:

 

 . 80%ני אסביר אלי לוי קיבל רק א : מר שלומי שטרית

 

 ממי הוא קיבל?  : מר כפיר מימון

 

  -בל את הגזבר, הוא קיבלהוא קיבל את המהנדס, הוא קי : מר שלומי שטרית

 

 מה קשור נו עזוב.  :קובי נודלמן עו"ד

 

 כן מה ככה זה היה.  : מר שלומי שטרית

 

  -הוא לא נתן אז זה משהו אחר, אבל זה לא :קובי נודלמן עו"ד

 

. אני התקבלתי על 80%לא, לא, זה היה ככה, אז ההגבלה הייתה  : מר שמואל לביא

 . 80%ואני עד היום  80%

 

 בסדר.  :דלמןקובי נו עו"ד

 

 כל מי שהתקבל אחרי זה  העלו לו, כי כבר המדרגות עלו.  : מר שמואל לביא

 

 נכון.  :למןקובי נוד עו"ד

 

ומי שנשאר במועצה ולא התחלף, אז הוא נשאר במדרגות האלה.  : מר שמואל לביא

-לדוגמא היום מבקר, אם אתה מקבל מבקר חדש, תקבל אותו ב

 . אין מה לעשות, כי זה התקן השתנה. 90%
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-זאת אומרת אם אנחנו מקבלים כרגע גזבר חדש, נקבל אותו ב : שלומי שטרית מר

90% ? 

 

 . 95%, 90%נכון, נכון.  : ל לביאמר שמוא

 

 נכון.  :קובי נודלמן עו"ד

 

 . 95%, 90% :חגית מ. מימוןגב' 

 

 . 90%-גם מבקר תקבל ב : מר שמואל לביא

 

 גם מזכיר.   :גב' עדי זנד

 

 . 90%-גם מזכיר תקבל ב : מר שמואל לביא

 

 שמקבלים?  הטווח מה : ר מימוןמר כפי

 

 . 100% :קובי נודלמן עו"ד

 

 . 100%, מנכ"ל 95%ומעלה צפונה עד  90%-לא, מ : ואל לביאמר שמ

 

 . 95%. מזכירה זה 100%-ל 90%מנכ"ל זה בין  :חגית מ. מימוןגב' 

 

 מותר לך...  :קובי נודלמן עו"ד

 

  -ההוראה אומרת בכלל שברשות : מר שמואל לביא

 

 . 100%שמקבלים  יש מזכירים מר יוסף ניסן:

 

 . 90%-ות את כולם לחייבים להעל : מר שמואל לביא

 

אני מבין שזה לכאורה לא הוגן להחזיק בן אדם בכמה היא? על  : מר כפיר מימון

. זה אני 90%-? שהבן אדם אחרי שאתה מחליף אותו ב80%
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מסכים לגמרי על השוטף. אבל מה שקורה אתה בעצם נותן לבן 

שנה אתה מגייס אותו לפי  30לפני אדם, כאילו ביום שגייסת אותו 

וזה לדעתי יש לזה טעם קצת לא טוב. אם היה אפשר להגיד , 90%

אבל את  90%-את השנתיים הקרובות את השוטף, לתת על ה

  -₪ 60,000בונוס עכשיו הפנסיה לא לתת 

 

-יש חוזר מנכ"ל שאומר שצריך להעלות את כל שכר הבכירים ל : מר שמואל לביא

 . 80%, אין יותר 90%

 

  -יש דבר כזה גב' ברוריה אליעז:

 

 לפני שנתיים, זו בעיה אחרת, שלוש שנים. זה שלא העלו מר שמואל לביא: 

 

 )מדברים יחד( 

 

 גם היא גם אני לא קיבלנו.  : מר שמואל לביא

 

אז מה המשמעות שהמועצה לא עמדה בהנחיה הזאת? מה  : מר כפיר מימון

 המשמעות החוקית בכלל... 

 

זהו. אבל מצד שני כבר יש במשרד א העלו ואין חובה, אין חובה. ל : שמואל לביאמר 

 האוצר לא מרשים להעלות לאחד ולאחד לא. 

 

אני רוצה להסתכל על זה בבקשה גם בצורה מוסרית.   :גב' עדי זנד

 -שנה 30בצורה מוסרית אני חושבת שלא ראוי שאדם שנתן פה 

 

 לא קשור... מה קשור.  :קובי נודלמן עו"ד

 

  -הבת שבצוררגע, אני חוש  :גב' עדי זנד

 

 שנים היה צריך להעלות לה את זה?  3אם אני מבין נכון לפני  : תי ליפשיץפרופ' מ

 

 כן.  :קובי נודלמן עו"ד
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היה צריך  80%לכולם היה צריך להעלות, כל מי שבשכר בכירים  : מר שמואל לביא

 , לא העלו. 90%-להעלות ל

 

  -ואם הייתה פורשת היום  :גב' עדי זנד

 

 זה לא נעשה. ו : פרופ' מתי ליפשיץ

 

 לא נעשה.  : ומי שטריתמר של

 

 נעשה לה עוול.  : פרופ' מתי ליפשיץ

 

 נכון.  : מר שלומי שטרית

 

 לא רק לה, גם לי.  : מר שמואל לביא

 

 )מדברים יחד( 

 

 אבל לך אם אני לא טועה העלינו לפני כמה חודשים.  : מר שלומי שטרית

 

 רבע משרה לחצי משרה. לא, העליתם לי את אחוז המשרה מ : מר שמואל לביא

 

 יכול גם וגם אי אפשר. אתה לא   :גב' עדי זנד

 

 ברור, ברור.  : מר שמואל לביא

 

 )מדברים יחד( 

 

  -חבר'ה לדעתי פרופ' מתי ליפשיץ:

 

 אבל יבואו לכם בהפוכה, משרד האוצר יגיד לכם תעלו לכולם.  : מר שמואל לביא

 

 3בה, אבל אם מה שאתה אומר לפני אני... שכפיר ייתן לך תשו פרופ' מתי ליפשיץ:
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  -ה וזה לא נעשהשנים היינו צריכים להעלות ל

 

 זה גם לא בסדר.  גב' ברוריה אליעז:

 

 אז זה לא תקין. אז אני חושב שצריך לתקן.  פרופ' מתי ליפשיץ:

 

אני מסכימה לחלוטין עם מתי שצריך לתקן את העיוות שהיה,  :גב' עדי זנד

וז משרה, וגם אם עדנה הייתה פורשת וצריך להעלות לה את האח

  -היום

 

 זה לא אחוז משרה, זה אחוז שכר.  :ןקובי נודלמ עו"ד

 

 אחוז שכר סליחה.   :גב' עדי זנד

 

  -אז תעלה את זה להצבעה ונסגור : פרופ' מתי ליפשיץ

 

 ? 95%-או ל 90%-זה ל : מר כפיר מימון

 

 . 95%  :גב' עדי זנד

 

 . 90%-"ל זה לאבל חוזר מנכ : מר כפיר מימון

 

 . 100%לא, זה יכול להיות עד  :קובי נודלמן עו"ד

 

 ומעלה.  90%-מ   :דובר

 

 . 100%-, ויש רשויות שמזכירים עובדים ב100%-ל 90%בין  מר יוסף ניסן:

 

 . 95%-ומעלים אותו ל 90%-חדש מתחיל ב: ח חגית מימון מגירה"רו

 

 . 100%יש רשויות שהמזכירים מקבלים  מר יוסף ניסן:

 

 יוסי תעלה את זה להצבעה.  : ץפרופ' מתי ליפשי
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 טוב, מי בעד?  מר יוסף ניסן:

 

 מתקנים עיוות? כאילו מתקנים עיוות?  ליעז:גב' ברוריה א

 

 כן. אוקיי, אז... אתה נמנע או נגד?  מר יוסף ניסן:

 

 תעלה להצבעה.  גב' ברוריה אליעז:

 

 . 90%-אני בעד ל : מר כפיר מימון

 

לא, אני לא יכול להעלות לה... מי שיכול להעלות זה רק ראש  : ביאמר שמואל ל

יחזיר את זה, הוא יגיד המועצה, אבל זה יבוא לכם. משרד האוצר 

 לכם תעלו גם למבקר. 

 

 כן אוקיי.  גב' ברוריה אליעז:

 

 ואז אנחנו נשתוק.   :גב' עדי זנד

 

 )מדברים יחד(

 

 כמה שנים אתה פה?  גב' ברוריה אליעז:

 

 . 2002-מ : שמואל לביא מר

 

 חברים לפני שאלעד קם.   :גב' עדי זנד

 

 )מדברים יחד(

 

   משכר מנכ"ל. 95%מזכירת המועצה בשיעור לכר שלאשר  ברוב קולות: הוחלט החלטה

 

 שאילתות.  - 10לסעיף 
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  -טוב יש לנו את השאילתה של כפיר מר יוסף ניסן:

 

לגמור את הנושא של... את רגע שנייה, לפני השאילתה רק  :גב' עדי זנד

 הפגישה עם אנשי מקצוע ביקשנו.

 

 )מדברים יחד( 

 

 טוב, רצית משהו עדי לדבר?  מר יוסף ניסן:

 

 אפשר להחזיר את הפרוטוקול.  :קובי נודלמן עו"ד

 

חזרנו חזרה לסוגיה, חזרנו לסוגיה שלא גמרנו, לגבי פגישה בטרם  :גב' עדי זנד

אנשים בחדר. אני מבקשת  100הוועדות ובטרם שנשב עם עוד 

 שתתואם פגישה עם אנשי מקצוע. 

 

 )מדברים יחד( 

 

 עדי תמשיכי בבקשה.  : מר שלומי שטרית

 

אני חוזרת לבקשה המקורית שהעליתי קודם, פגישה מקדימה עם  :עדי זנדגב' 

אנשי מקצוע, כדי שיהיה לנו חומר רקע לקראת הישיבות 

 והדיונים בנושא של ההתנגדויות. 

 

 אין בעיה.  יוסף ניסן:מר 

 

 מי יתאם את הפגישה עבורנו?   :גב' עדי זנד

 

  -ה הראשונהרגע שנייה, כבר יש את הפגיש גב' עדנה זטלאוי:

 

 . 15-היינו צריכים לפני ה  :גב' עדי זנד

 

 לא, לא חייבים.  מר יוסף ניסן:
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 את לא מקבלת החלטות את שומעת.  :קובי נודלמן עו"ד

 

 את רק שומעת.  15-ב מר יוסף ניסן:

 

 יש לך כמה מפגשים.  :קובי נודלמן עו"ד

 

 וצה לבוא מוכנה. אבל היא רוצה לבוא מוכנה, אבל את ר גב' ברוריה אליעז:

 

 נכון צודקת.  :קובי נודלמן עו"ד

 

 אני אוהבת לבוא לשמוע...   :גב' עדי זנד

 

 היא מבקשת.  20-, אם אפשר לפני ה20-לפני ה גב' ברוריה אליעז:

 

  -אין בעיה אני מציע באמת מר יוסף ניסן:

 

 יש פגישה.  15-ב : מר שלומי שטרית

 

עם אלעד, אם תשבי עם אלעד והוא יספר  אם תרצי אחרי הישיבה מר יוסף ניסן:

  -לך על כל המסביב, ותרגישי שאין לך מספיק ידע וחומר

 

 תלכי לשלומי.  :קובי נודלמן עו"ד

 

 ישהו מהמינהל מקרקעי ישראל שיישב איתך. אני אסדר לך מ מר יוסף ניסן:

 

 אז בסדר גמור.   :גב' עדי זנד

 

 בסדר?  מר יוסף ניסן:

 

  -עוד מישהו שרוצה יש  :גב' עדי זנד

 

מה העמדה של, לא, לא, אל תסכימי אנחנו רוצים לדעת מה  : מר שלומי שטרית



 

 80 

העמדה של המועצה, מה קורה אם המועצה עוזרת לנו להזמין את 

לחודש, אני רוצה לדעת מה עמדת ראש המועצה  15-ל האנשים

 בנושא? בואו אי אפשר להתחמק יותר... 

 

  -... יושבים   :דובר

 

 לשמוע.  ברוריה אליעז: גב'

 

 ... צריכים לקבל החלטה כגורם מקצועי.  : עופר-עו"ד יגאל ברק

 

 אנחנו לא מקבלים, אני לא יכול לקבל.  : מר שלומי שטרית

 

 מי שלא יכול אז לא יכול.  : עופר-עו"ד יגאל ברק

 

 אבל האחרים יכולים להמשיך ולשמוע וללמוד.  : מר שלומי שטרית

 

 .. ספציפי אז הוא לא יישב. כל חברי המועצה בעיקרון מי שיש לו. : עופר-עו"ד יגאל ברק

 

 זה לא ספציפי. זה כי הגשנו התנגדות.  :קובי נודלמן עו"ד

 

  -בסדר, עדיין כגוף נכון. אבל : עופר-עו"ד יגאל ברק

 

אני עדיין לא מבין למה לחבר מועצה שיש דעה והוא מביע אותה,  :קובי נודלמן עו"ד

  -וזה בסדר גמור, אין פה ניגוד עניינים

 

 כמו שופט, שופט יכול להביע דעה על מקרה? אבל זה  מר יוסף ניסן:

 

  -יוסי :קובי נודלמן עו"ד

 

  הוא על תקן של שופט. מר יוסף ניסן:

 

אבל באותה מידה אמרתי לך שלא הייתה אופציה להגיד אני בעד  :קובי נודלמן עו"ד

או נגד, רק נגד. אז יכול להיות שיש פה אנשים שהם בעד ויש להם 
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חוות דעת שלכם היא  י, הייתי רוצה לשמועדעה. נראה לי לא הגיונ

מעולה בעניין הזה, שאנחנו לא יכולים להופיע בוועדה. כי אני 

שאין פוליטיקאי או נבחר ציבור שלא מביע את דעתו, בטח חושב 

במהלך בחירות, בטח לפני בחירות, בטח אחרי, בטח בחוגי בית. 

טימי על אמרנו גם אם לא הגשנו טופס הבענו את דעתנו, וזה לגי

סמך זה אתה נבחר. הרי הציבור בוחר בך לפי האג'נדה שלך, לפי 

רעתי שאני לא יכול הדברים שאתה אומר. האם זה עכשיו בא ל

לשבת ולקבוע מדיניות במועצה, כי הגשתי התנגדות בעניין הזה? 

זה נראה לי קצת גם לא בדיוק ניגוד עניינים, אלא אם כן אתה 

 עית מתוך המועצה. יודע הייתי דמות אחרת מקצו

 

 התייעצנו עם דן, אמרתי לך שאתה מוזמן לדבר איתו גם.  מר יוסף ניסן:

 

קודם כל מי שנתן את חוות הדעת זה יועצת משפטית של הוועדה  : ופרע-עו"ד יגאל ברק

 בעניין הזה.  כתובהשזה שירי, כי היא נתנה חוות דעת 

 

 שירי?  :קובי נודלמן עו"ד

 

  -עם דן בעניין הזהכן. והייתה גם התייעצות  : עופר-עו"ד יגאל ברק

 

  גם דן היה. אני רציתי לשנות את ההחלטה הזאת. מר יוסף ניסן:

 

 אז הם אמרו שאותם חברי מועצה פסולים מלהיות?  גב' ברוריה אליעז:

 

כן, כן. זה יכול ליצור מצב שאפילו אם הם יופיעו זה יפסול את  מר יוסף ניסן:

 ההחלטה שלהם, בסדר? עד כדי כך. 

 )מדברים יחד( 

יעים ... אם יהיה לי מניעים פסולים, אני יכול להבין. אבל זה מנ :קובי נודלמן עו"ד

  -ציבוריים, זה לא מניעים

 

 כל חברי המליאה... יגאל, כולם פסולים.  : מר שלומי שטרית

 

  -ה הוא יו"ר הוועדהאם ראש המועצ גב' ברוריה אליעז:
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 יש לו דעה, מה זה.  :קובי נודלמן עו"ד

 

  -... ראש המועצה גב' ברוריה אליעז:

 

 יש לו דעה.  :קובי נודלמן עו"ד

 

  -חייב להוביל דעה עז:גב' ברוריה אלי

 

 ברור.  :קובי נודלמן עו"ד

 

 אחרת בשביל מה הוא ראש המועצה.  גב' ברוריה אליעז:

 

 נבחרנו, על מה נבחרנו?  :קובי נודלמן עו"ד

 

 הוא יושב על הכיסא.  גב' ברוריה אליעז:

 

 נבחרנו על הדעות שלנו.  :קובי נודלמן עו"ד

 

  -אם הוא גב' ברוריה אליעז:

 

  -אין בעיה, אבל הוא צריך ף ניסן:מר יוס

 

רגע, תן לי להבין את זה, גם כי יוסי לא הבין את זה אז למה הם  גב' ברוריה אליעז:

אותך. אם הוא בתוקף תפקידו מחויב להביע את דעתו, איך פסלו 

 פוסלים אותו מלהיות נוכח שם? 

 

 לא, ברוריה לא.  מר יוסף ניסן:

 

  -זה ממש גב' ברוריה אליעז:

 

  -ברוריה, ברוריה מר יוסף ניסן:
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  -יוסי, אתה מגונן על משהו שהוא לא נכון, בעיניי אני לא יודע :קובי נודלמן עו"ד

 

  -הלוואי ואני טועה ף ניסן:מר יוס

 

 זה דבר והיפוכו.  גב' ברוריה אליעז:

 

 הלוואי ואני טועה.  מר יוסף ניסן:

 

  -אולי גב' ברוריה אליעז:

 

 אני אומר תפנו ליועץ המשפטי לממשלה.  :קובי נודלמן עו"ד

 

  -אולי הגברת הזאת גב' ברוריה אליעז:

 

 ה. לא, היועץ המשפטי לממשל :קובי נודלמן עו"ד

 

אני לא יודעת צריך לבדוק אותה. בעלי שבמקרה הוא לא בדק את  גב' ברוריה אליעז:

זה באותו יום, אבל הוא התעסק בנושאים האלה בזמנו גם, גם 

שפט כשופט, אז הוא חשב שהיא טועה, הוא לא ישב בבית המ

לבדוק את הסוגיה, כי הוא התפלא שהיא פוסלת את ראש 

ת זה שאולי היא טועה? ואז זה המועצה. האם אפשר לבדוק א

  -איוודנגזר בוודאי וב

 

 לכולנו.  :קובי נודלמן עו"ד

 

 גם לחברי הוועדה.  גב' ברוריה אליעז:

 

 מועצה. חברי ה :קובי נודלמן עו"ד

 

 חברי המועצה.  גב' ברוריה אליעז:

 

 שזה חברי הוועדה.  גב' עדנה זטלאוי:
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 ו. או חברי הוועדה שנפסל גב' ברוריה אליעז:

 

 אבל פה זה באמת נבחר ציבור.  :קובי נודלמן עו"ד

 

כמו שאמרתי, שוב זה חוות דעת של היועצת המשפטית של  : עופר-עו"ד יגאל ברק

 יותר רחב וםהוועדה, שנדונה בפור

 

  -מה זה נדונה? היא נדונה היא נתנה :קובי נודלמן עו"ד

 

  -אבל היא עשויה גב' ברוריה אליעז:

 

 ... משפטי.  : עופר-עו"ד יגאל ברק

 

 היא עשויה לטעות.  אליעז:גב' ברוריה 

 

 ... לקיים דיון.  : עופר-עו"ד יגאל ברק

 

 ? היא לא עשויה לטעות בחוות דעתה גב' ברוריה אליעז:

 

 על מה היא מסתמכת?  : מר שמואל לביא

 

  -על מה היא קבעה? היא הביאה איזה שהם פסקי גב' ברוריה אליעז:

 

 )מדברים יחד( 

 

 יש חוות דעת כתובה יגאל?  : מר שמואל לביא

 

 כן, הוא הוציאה חוות דעת כתובה...  עו"ד יגאל ברק:

 

 איפה היא?  : מר שמואל לביא

 

 ך מה? על סמ גב' ברוריה אליעז:
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 תראה את זה, תראה את חוות הדעת הזו.  : מר שמואל לביא

 

 על סמך מה? על סמך איזה נתונים?  גב' ברוריה אליעז:

 

 אין בעיה, צריך לבקש משירי את חוות הדעת.  גב' עדנה זטלאוי:

 

  -אתה יודע ליוסי זה היה מאוד מוזר, לא היו לו אז את ז:גב' ברוריה אליע

 

 אני מסכים איתך, זה לא הגיוני.  :קובי נודלמן עו"ד

 

  -הוא ממש לא גב' ברוריה אליעז:

 

 הרי כל חבר ועדה יש לו דעה.  : ואל לביאמר שמ

 

 )מדברים יחד(

 

ר? אני מציע להתייעץ עם יועצים משפטיים של ועדות אחרות, בסד מר יוסף ניסן:

 ובואו נטכס עצה אני בעד. 

 

 חת... אולי גם אז היא פסלה אותו. כן שנבדוק, שפעם א גב' ברוריה אליעז:

 

 זה לא עסק פרטי של...  :קובי נודלמן עו"ד

 

 )מדברים יחד( 

 

 תגידו אנחנו יודעים כמה אנשים באים...  : פרופ' מתי ליפשיץ

 

 אנחנו לא יודעים כלום.  : מר שלומי שטרית

 

 )מדברים יחד( 

 

 לא יודעים כלום, לא יודעים כלום.  : מר שלומי שטרית
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  -אני לא מבין : ' מתי ליפשיץפרופ

 

 אנחנו לא...  : מר שלומי שטרית

 

  -רגע, רגע, זה לא הגיוני שיושבים : פרופ' מתי ליפשיץ

 

 איך מתנהלת ועדה כזאת?   :גב' עדי זנד

 

 )מדברים יחד( 

 

אבל הוא הטעה אותנו מהשאלה המשפטית שלא סגרנו מה עושים  גב' ברוריה אליעז:

 עם זה. 

 

אמרנו שאנחנו נתייעץ עם יועצים משפטיים של ועדות נוספות,  :מר יוסף ניסן

 עוץ המשפטי שלנו. כולל היי

 

  -אז מי גב' ברוריה אליעז:

 

 שווה לבדוק...  מר יוסף ניסן:

 

 )מדברים יחד( 

 

 מהנדס המועצה חייב להיות.  : מר שלומי שטרית

 

 ומי רושם את כל מה שאנשים אומרים?  : פרופ' מתי ליפשיץ

 

 יש הקלטה, יש הקלטה ותמלול.  עדנה זטלאוי:גב' 

 

 -לא יודעאני לא יודע, אני  : מר שלומי שטרית

 

 היה הקלטה ותמלול. תיש,  גב' עדנה זטלאוי:

 

 )מדברים יחד( 
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התנגדויות שאני ישבתי ליד הסופר  800-אני רוצה לוודא שכל ה : מר שלומי שטרית

  -האלה יקבלו 800-והשקעתי מכספי, והחתמתי התנגדויות, שכל ה

 

 . 600, 800לא  : אינג' אלעד ארזי

 

, 600-אני רוצה לוודא יועץ משפטי, שכל ה .800, יש 800, יש 600 : מר שלומי שטרית

 איש יקבלו הזמנה ויגיעו. הם חייבים לקבל הזמנה.  800, 700

 

 גם אם הילדים מחופשים.  גב' ברוריה אליעז:

 

 הוועדה.  אני לא מנהל את : עופר-עו"ד יגאל ברק

 

אני רוצה שאתה תפקח על זה. אתה יועץ משפטי תפקח על זה  : מר שלומי שטרית

 ם קיבלו את הנושא הזה. שכולם קיבלו, שכול

 

 )מדברים יחד( 

 

 אני רוצה שכולם יקבלו את ההזמנה פשוט.  : מר שלומי שטרית

 

 טוב.  מר יוסף ניסן:

 

 )מדברים יחד( 

 

יושבים בכובע, אתם יושבים בכובע של מועצת  אנחנו כרגע : עופר-עו"ד יגאל ברק

המועצה המקומית, ולא בכובע של ועדה מקומית. דרך אגב דיון 

של עניין לגבי השאלות האלה,... בכל מקרה אתם  ספציפי לגופו

צריכים להיות בהם בכובע של ועדה מקומית, צריכים להיות 

 בכובע של ועדה מקומית ולא בכובע של מועצה. 

 

זה לא נעשה בוועדה מקומית, אז אנחנו מביאים את זה למליאה  : שטריתמר שלומי 

מית... עוד שזה ייעשה. אבל זה לא יכול להיעשות. הוועדה המקו

 חודש. אתה מבין? 



 

 88 

 

רגע, אז מה זה אומר שעכשיו אנחנו צריכים ישיבה של ועדה  :גב' עדי זנד

 מקומית? 

 

 נכון.  גב' עדנה זטלאוי:

 

  -ה לפני  :גב' עדי זנד

 

 כן.  : מר שלומי שטרית

 

 אז בבקשה, ישיבה של הוועדה המקומית.   :גב' עדי זנד

 

 )מדברים יחד( 

 

ז המקום לדון בזה בדיון... לא תתקבל החלטה, הוא בוועדה ... א : עופר-עו"ד יגאל ברק

 המקומית. 

 

  -אז היא הוזמנה בסדר. טוב, זה לישיבה עצמה. טוב חברים מר יוסף ניסן:

 

 . 22:00השעה   :די זנדגב' ע

 

 ברוריה.  21:30אמרנו  מר יוסף ניסן:

 

 עבר.   :גב' עדי זנד

 

 אז אחרי קצת.  גב' ברוריה אליעז:

 

 זה קצת אחרי.  ף ניסן:מר יוס

 

 אבל בכל זאת הרבה יותר טוב מאשר שסיימנו בפעם הקודמת.  גב' ברוריה אליעז:

 

 כן נכון.  מר יוסף ניסן:
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 ובפעמים הקודמות.  גב' ברוריה אליעז:

 

 נכון. למה? למה זה קרה?  מר יוסף ניסן:

 

 תחשבו.  גב' ברוריה אליעז:

 

 תהיה עוד ישיבה, נכון? לפני הנושא. אז אנחנו סיכמנו ש : מר שלומי שטרית

 

 מחר בבוקר נטפל בהתכנסות של ועדת תכנון ובנייה.  גב' עדנה זטלאוי:

 

מה מספר עבירות הרכוש המדווחת חברים שאילתה של כפיר.  מר יוסף ניסן:

 75היו לנו  2018-. אז ככה, ב2018-זה בהשוואה ל 2019בשנת 

תפרצות לעסק, גניבת עבירות, כשמתוכם זה התפרצות לדירה, ה

רכב ופריצה לרכב. אלה ארבעת העבירות שדווחו. זאת אומרת 

 2019-עבירות. עלינו ב 102יש לנו  2019-עבירות. ב 75עוד פעם 

כלי רכב  16היו  2018יכרת. בעיקר בגניבת כלי רכב. בשנת בצורה נ

. חלה עלייה דרמטית שנבעה בין היתר מהמצב 53 2019-שנגנבו וב

למעשה מבניית שכונת שרונית, שפרצה לנו את  שהיה קיים

היישוב. והיישוב פשוט היה פרוץ מכל עבר, גם מיער מדינות 

 2020-שונה ב גרמניה. אגב זה מתחבר לשאלה השנייה, מה נעשה

את כל היישוב,  , זה השאלה השנייה. קודם כל חסמנו2019לעומת 

האופניים כל היישוב חסום. אי אפשר לצאת עם רכב, אפילו רוכבי 

ביקשו ממני לעשות להם פתח לשים איזה בולדרים באיזה מקום 

 4שהם יוכלו לעבור, כי הם לא יכולים לעבור מהמצב הזה. קיבלנו 

  -חנו נסדר להם מקום שהוא צרפניות כאלה, ואנ

 

 כזה.  פרות לא, עושים מעבר : מר כפיר מימון

 

יהיה  חלק מהסוללה,נוריד  נעשה עם בולדרים,כן, כן, כזה.  מר יוסף ניסן:

בולדרים שפשוט הרווח שלהם יהיה קטן, ואז משם אפשר לצאת 

עם אופניים, זה מה שנעשה, אז זה דבר אחד. דבר שני, המשטרה 

, זה התחייבות של 2020בשנת  40%להורדה של התחייבה 

המשטרה שמגובה במפקד המרחב בתוכנית העבודה של המשטרה, 
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ולת לעצור עבירות רכוש זה צריכים להבין שמי שהסמכות והיכ

משטרת ישראל. היא אחראית על ביטחונם ושלומם של אזרחי 

מדינת ישראל, באשר הם בכל מקום. אנחנו יכולים כמובן לתרום 

קענו עשרות אלפי שקלים בסוללה הזו, אנחנו משקיעים והש

מיליון ₪ במצלמות, אנחנו מעבים את המאמץ המשטרתי וזה 

לנו שבאמת הצליחו לקיים משמרות מאמץ משולב, המתנדבים ש

 -מלאות בחודש שחלף, שזה דבר

 

 חודשיים.    :דובר

 

עושה עבודה  חודשיים זה דבר ראוי, ראוי לציין גם שרגא קמין מר יוסף ניסן:

טובה, גם נועם, כולם באמת עושים עבודה טובה ראוי לציון, 

ומצליחים לקיים משמרות. זה לא דבר פשוט. אני עשיתי משמרת 

, היו 5:30-בבלילה, סיימנו  5:00-ל 2:00ביום חמישי בלילה בין 

אירועים בזמן הזה, ובאמת הגבנו בזמן ולא קרה כלום  2לנו 

לחמה בלתי פוסקת. אני חושב בסופו של דבר, אבל זה מ

מד אחר על רמת האבטחה פה ביישוב. ישהמצלמות יתנו לנו מ

בשרונית. יש פה  שתבינו הוספנו עוד סייר בשרונית, יש סייר נוסף

 22:00-את העמדות בכניסה שהיום... גם בכניסה וגם ביציאה מ

בערב, כדי לשנות את  18:00-בלילה, יום אחד בשבוע זה יהיה ב

  -השגרה

 

 מתי זה יהיה...?  : פ' מתי ליפשיץפרו

 

בערב,  18:00-זה כבר התחיל אתמול, אתמול. אתמול התחילו ב מר יוסף ניסן:

 א יוכלו... אנחנו נשנה את השגרה כדי של

 

  באיזה שעות זה יהיה? : פרופ' מתי ליפשיץ

 

בלילה עד לבוקר. ואז קריאת המספרים מבוטלת. זאת  22:00בין  מר יוסף ניסן:

האלה מבוטלים וזה יהיה ידני, הפתיחה תהיה  LPR-ומרת הא

ידנית של השערים. אני חושב שהדברים האלה באמת עשו עבודה, 
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ב כלי רכב אחד, שזה לא שבו סגרנו את היישוב לא נגנ 9.2.20-מה

קרה מעולם בלהבים. שכמעט חודש ימים לא נגנב כלי רכב אחד, 

 זה אומר שהעבודה שלנו היא משמעותית. 

 

  וכמה התפרצויות היו?  :גב' עדי זנד

 

  -1ניסו לגנוב אגב רכב  מר יוסף ניסן:

 

  לא נמצא בישיבה? דנילמה  לא נמצא? דנילמה  : מר שלומי שטרית

 

 הוא היה אמור להיות, אני לא יודע.  יסן:מר יוסף נ

 

 למה הוא לא נמצא?  : מר שלומי שטרית

 

 )מדברים יחד( 

 

 ל הוא אמר לך אישית, ואני שמעתי כשהוא אמר לך. לא, אב גב' ברוריה אליעז:

 

  מה? : מר שלומי שטרית

 

  -הוא אמר לך ביום ראשון גב' ברוריה אליעז:

 

גם בישיבות הקודמות וזה מופיע בפרוטוקול,  אגב דיברנו על זה מר יוסף ניסן:

היה ניסיון של גניבת כלי רכב אחד, שאמור אתם מוזמנים לקרוא. 

 בלילה.  2:00-היה לצאת ב

 

 הוא אמר לך.  4 גב' ברוריה אליעז:

 

ברוריה, הכלי רכב הזה לא היה לו יציאה, ניסו לצאת מהשער  מר יוסף ניסן:

מדו במקום הוא פרץ את כשהשוטרים עמדו במקום. שוטרים ע

השער, רדפו אחריו, והרכב ננטש והוחזר. זה אומר שאנחנו בכיוון 

ירה את הפעילות החיובי של הפעילות הזאת. המשטרה הגב

בעשרות אנשים, עשרות אנשים, אני אומר לכם יש פה לילות שיש 
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איש ביישוב. הוספנו עוד כלי רכב עם צ'קלקות כאלה כמו  15פה 

כלי רכב בהיקף של היישוב, ונעשה פה  4יו עוד שאתם רואים, יה

ניסיון לסגור את זה הרמטית. אני תולה תקוות מאוד גדולות 

מצלמות מחליפות בני אדם. כשאתה שם במצלמות, כי היום 

מצלמה ומתכנת את זה לפי, יש אנליטיקה, שברגע שיש תנועה זה 

ה מדליק את המסך של הסייר. יהיה לנו מוקד רואה בהמשך שירא

בלילה  1:00-מה קורה פה ביישוב, עיקר הבעיה שלנו היא מ 24/7

בבוקר, ובזמן הזה אין פה הרבה הסתובבות של אנשים  4:00עד 

ברחובות, כמעט ולא. וזה דבר שמדליק מצלמה, יהיה מענה 

 מיידי. 

 

  -המצלמה זה און ליין מי : פרופ' מתי ליפשיץ

 

  -און ליין ברור, ברור. לא רק זה מר יוסף ניסן:

 

 ... הוא יכול להגיע מיד.    :ברדו

 

 -יחד עם ה ראגב זה גם יכול להדליק פרוז'קטו מר יוסף ניסן:

 

 )מדברים יחד(

 

ניידות בתוך  4ולא רק זה המשטרה, יש פה לילות שאני ראיתי  ר יוסף ניסן:מ

היישוב, עם סריקה, עם בדיקת כלי רכב. שתבינו גנב שרואה 

זה הכול. ברגע שאנחנו  שקשה פה, הוא מחפש מקום יותר קל,

חוליות או  2נקשה עליהם, והנה גם הלילה האחרון, היו פה 

פה משהו, הייתה תגובה לפחות חוליה אחת שניסתה לעשות 

 מיידית והם ברחו. 

 

יוסי במערכת הצילום, ראו שהמצלמה מאתרת... זה הולך ישר  :ד"ר עפר לוי

 לסייר או למוקד? 

 

 וגם זאת המטרה. גם וגם, גם וגם. גם  מר יוסף ניסן:
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 גם לסייר.   :ד"ר עפר לוי

 

 בוודאי. זאת המטרה, כן, כן, זאת המטרה.  מר יוסף ניסן:

 

 מה את המצלמות?    :ברדו

 

 כן.  מר יוסף ניסן:

 

את המקרה, ברגע שיש תנועה המצלמה ממקדת גם את הסייר וגם  גב' עדנה זטלאוי:

 את המוקד, שיש תנועה במקום כזה וכזה. 

 

 לא רק זה גם המצלמות החכמות מתמקדות...  ן:מר יוסף ניס

 

 המוקד לא צריך להפעיל את הסייר.  : פרופ' מתי ליפשיץ

 

 לא. שניהם מופעלים...  גב' עדנה זטלאוי:

 

אגב אתה יכול לתכנת את המצלמות אם רכב עובר או בן אדם או  מר יוסף ניסן:

 חיה או חתול למשל, זה עד כדי כך מתוחכם. 

 

 ... במצלמות?  : פרופ' מתי ליפשיץ

 

בוודאי, בוודאי. אגב כל הפרויקט הוא יותר גדול, אנחנו נתחיל  מר יוסף ניסן:

בצורה משמעותית. בישיבה שערכתי עם חברת השמירה, אני 

רציתי לסיים איתם את החוזה, ויש פה מהלך נוסף שלהם, שהם 

מצלמות מטעמם, וגם החוזה עצמו מולם ייפתח,  16מוסיפים עוד 

ה קנס פרס. זאת אומרת שאם יהיה החוזה מולם ייפתח ויש שמ

שנים הקודמות ה 3יותר פריצות, אגב זה יהיה קנס פרס על סמך 

השנים  3שהם התחילו לעבוד פה, לא השנים האחרונות. על סמך 

שהייתה פה חברה אחרת, ניקח את הממוצע, אם הם יהיו מעל הם 

יקבלו פחות כסף, אם פחות אז הם יקבלו יותר כסף. אני אתמול 

תי, וגם היום עם מפקד תחנת רהט, הוא הבטיח לי שהם דיבר

לא פשוט בכלל. אנחנו עומדים על  האלה, שזה דבר 40%-יעמדו ב
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אירועים, אנחנו צריכים  20אירועים השנה, זאת אומרת שעוד  40

 לסיים איתם את השנה. 

 

 איזה אופטימיות.   :גב' עדי זנד

 

 . אירועים כן 40ינואר, פברואר  מר יוסף ניסן:

 

  -100אנחנו בקצב, אם היה  : מר כפיר מימון

 

 את זה כבר כן.  , חישבתי240של  מר יוסף ניסן:

 

 מטורף.  מה זה : מר כפיר מימון

 

 נכון.  מר יוסף ניסן:

 

 אירועים?  4אבל מתי הוא אמר שהיו רק  גב' ברוריה אליעז:

 

 ביומיים האחרונים.   :גב' עדי זנד

 

 ם? אירועי 4 מר יוסף ניסן:

 

 אירועים.  4לא, לא, הוא אמר שבחודש פברואר היו רק  גב' ברוריה אליעז:

 

 לחודש כנראה.  9-מה עדנה זטלאוי: גב'

 

 לא נגנב כלי רכב אחד מהיישוב.  9.2.20-מ מר יוסף ניסן:

 

 . 9.2.20-הא מה גב' ברוריה אליעז:

 

 כן, כן.  מר יוסף ניסן:

 

בה מהפעילות של איסוף המידע יוסי, שאלה ממש כתושבת, הר : גב' שרון דינשטיין

 שלהם קורה במהלך שעות היום. 
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 נכון, הם באים בבוקר ומתיישבים.   :דגב' עדי זנ

 

 השאלה איך מתמודדים עם זה...    :דוברת

 

אני אגיד לך, אני חושב שאנחנו צריכים לערוך דיון רציני גם, לא  : מר שלומי שטרית

בי הגנים הציבוריים רק בדיווחים וכאלה, לגבי כל האורחים ולג

  -ביישוב. אנחנו צריכים מה המדיניות שלנו כמועצה

 

 תעלה את זה בישיבה הבאה, ונעלה את זה, אין בעיה.  מר יוסף ניסן:

 

 אז תרשמו נושא לדיון.   :גב' עדי זנד

 

 אני מציעה שהדיון הזה לא יהיה מוקלט, שייצאו רק החלטות.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 שה דיון, מה הבעיה. נע מר יוסף ניסן:

 

  -עדי, תעלי נושא לדיון : מר שלומי שטרית

 

 ים ביחד( )מדבר

 

ישיבות בערב, שהם יהיו  2שכשיש אני רוצה לבקש אם אפשר  :גב' עדי זנד

, ישבנו 18:00ברצף. היום הייתה לנו ישיבת ועדת משנה בשעה 

  -אחר כך שעה וחצי וחיכינו לישיבת מליאה

 

 כי אילו הייתם מספיק חרוצים הייתם צריכים...  גב' ברוריה אליעז:

 

 תם שאתם רוצים להעלות את מועד הישיבה? לא אמר גב' עדנה זטלאוי:

 

 היינו מאוד חרוצים.   :י זנדגב' עד

 

 בוודאי.  : מר שלומי שטרית
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 אז תבקשו להעלות.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 )מדברים יחד( 

 

 ... צריכים לאשר את זה.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 את מה? את מה?  מר יוסף ניסן:

 

  -אני מעלה בקשה  :גב' עדי זנד

 

 . 20:00במקום השעה  19:00בשעה  ' עדנה זטלאוי:גב

 

  -אני מעלה בקשה שישיבת מועצה תהיה ברצף אחרי ועדת משנה  :גב' עדי זנד

 

 אין בעיה, אין בעיה.  מר יוסף ניסן:

 

  -20:00-וההיא תהיה ב 19:00-או שזאת תתחיל ב  :גב' עדי זנד

 

 אין בעיה, אין בעיה.  מר יוסף ניסן:

 

 . 19:00-וההיא תהיה ב 18:00-או שזאת תתחיל ב  :גב' עדי זנד

 

 אין בעיה.  מר יוסף ניסן:

 

 אפשר לחזור לנושא של הביטחון?  : מר כפיר מימון

 

 כן.  מר יוסף ניסן:

 

 ? -סיימת או ש : מר כפיר מימון

 

 כן.  מר יוסף ניסן:

 

אז יש לי שאלה, קודם כל הפרויקט של המצלמות, הוא כבר  : מר כפיר מימון
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 יושם או שהוא אמור להיות מיושם? מ

 

התוכנית של היועץ שלקחנו לטובת העניין הזה הסתיימה, אנחנו  :מר יוסף ניסן

 ן אדם שיבדוק את התוכנית הזאת. עכשיו רוצים לקחת ב

 

 אין עוד מצלמות.  : מר כפיר מימון

 

שיבדוק את התוכנית הזאת, כדי שלא יהיה מצב שהיועץ לוקח  מר יוסף ניסן:

 פעם לכיוון מסוים, בסדר?  עוד

 

 אז מי בודק?  גב' ברוריה אליעז:

 

 אז עוד משהו.  : מר כפיר מימון

 

 עוד לא פיזרו אותם.  : פרופ' מתי ליפשיץ

 

 לא.  מר יוסף ניסן:

 

 מי בודק? מי בודק?  גב' ברוריה אליעז:

 

 זה ייקרה אבל במהלך השנה, זה ייקרה במהלך השנה.  מר יוסף ניסן:

 

 לא הבנתי מי בודק יוסי.  יה אליעז:גב' ברור

 

רוצה להעלות הצעה שבדיווחי ראש מועצה, אחת לחודש אני  : מר כפיר מימון

  -כשיש לנו ישיבות, תדווח איפה אנחנו עומדים מבחינת

 

 אין בעיה.  מר יוסף ניסן:

 

 עבירות הפער.  גב' עדנה זטלאוי:

 

עבירות רכוש  40דים, כי לקבל זה טוב לנו לראות איפה אנחנו עומ : מר כפיר מימון

, אני בהלם 250%קצב גידול של בחודשיים, זה אומר שאנחנו ב



 

 98 

 כאילו. זה משקף את כל הרעשים שיש מהציבור, זה כאילו... 

 

  -אבל הוא אומר שזה כמעט היה רק בחודש אחד, שבחודש השני גב' ברוריה אליעז:

 

 זה עוד יותר גרוע.  : מר כפיר מימון

 

  -לחודש 9-החל מה אליעז:גב' ברוריה 

 

 וע. זה עוד יותר גר : מר כפיר מימון

 

 לא.  גב' ברוריה אליעז:

 

  -9-אבל מה   :דובר

 

לא, אני אומר עד שאני לא מעלה שאילתה לא מדווחים את זה  : מר כפיר מימון

 לחברי המועצה, לדעתי זה לא תקין. 

 

  -זה דובר בכל ישיבה מר יוסף ניסן:

 

  -3-לא, אני פה כבר שנה ו : מר כפיר מימון

 

 י סקר. דני סקר, דנ גב' עדנה זטלאוי:

 

 זה עלה.  מר יוסף ניסן:

 

 דני סקר את זה.  ,כפיר גב' עדנה זטלאוי:

 

אני חושב שכל ישיבה צריך לתת על זה דיווח. זה לוקח חצי דקה  : מר כפיר מימון

 שאתה אומר החודש עמדנו על ככה, אנחנו עומדים ביעד...

 

 הבקשה נרשמה.  סף ניסן:מר יו

 

 )מדברים יחד( 
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 חלט על הקדמה? יש אישור? הו  :גב' עדי זנד

 

 היא תהיה ברצף כן.  מר יוסף ניסן:

 

 תהיה ברצף?   :גב' עדי זנד

 

 כן.  מר יוסף ניסן:

 

 . 20:00 19:00ולא  19:00 18:00עדיף שיהיה   :גב' עדי זנד

 

במועד הקבוע וישיבות ועדת  19:00ישיבות המועצה תתקיימנה בשעה  –החלטה 

ת מסיום ועדלהמתין חברי המועצה לא יאלצו לתכנון ובניה, תתוכננה ככה שהמשנה 

 .18:30או  18:00המשנה לישיבת המועצה, הכל לפי הענין, 

 

 על הישיבה.נו  מר יוסי ניסן:

 

 

 

 ___ _(- )_ ____ 
 יוסף ניסן מר  

 ראש המועצה 

 ___ _(- )_ _____ 
 גב' עדנה זטלאוי 

 צה רת המוע מזכי 
 
 
 


