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 על סדר היום:

   . 3/2020ישיבה  אישור פרוטוקול .1

2. .  דיווח ראש מועצה )כולל עבירות פע"ר(

 החלטה בנוגע לדחיית תשלומי הארנונה לעסקים עקב מגיפת הקורונה.  .3

 מינוי עדי בן בוחר לחברת ועדת קהילה ותרבות.  .4

 אישור תב"רים: .5

 אשפתונים ם, סלימתקני שעשועים, ספ – 347הגדלת תב"ר מספר  5.1

 וברזיות. 

₪  1,600,000על סך  9.5.17מיום  4/2017התב"ר אושר בישיבה 

 במימון קרן לעבודות פיתוח. 

₪ במימון  600,000אושרה הגדלה של  5.9.17מיום  7/2017בישיבה 

 קרן לעבודות פיתוח. 

₪  800,000אושרה הגדלה של  3.10.17מיום  8/2017בישיבה 

 .תוחפי במימון קרן לעבודות

₪ במימון  200,000אושרה הגדלה של  3.7.18מיום  5/2018בישיבה 

 קרן לעבודות פיתוח.

₪ במימון קרן  150,000כעת מתבקש אישור הגדלה נוסף על סך 

 ₪.  3,350,000לעבודות פיתוח, כך שהתב"ר יעמוד על סך 

-תכנון הגבהת צומת ורד – 366הגדלת ושינוי שם תב"ר מספר  5.2

 פעמונית. 

 ₪.  50,000על סך  6.5.2019מיום  4/2019ב"ר אושר בישיבה תה 

₪ במימון משרד  35,000-₪ במימון קרן לעבודות פיתוח ו 15,000) 

 התחבורה(.

-כעת מתבקש אישור שינוי שם לתכנון וביצוע הגבהת צומת ורד 
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₪ במימון  ₪168,480 ) 561,600פעמונית. וכן אישור הגדלה על סך 

₪ במימון משרד התחבורה( כך  393,120-ווח קרן לעבודות פית

 ₪.  611,600שהתב"ר יעמוד על סך 

 600,000חוגלה על סך -ביצוע כיכר התאנה – 387תב"ר חדש מספר  5.2

.₪ 

ו 420,000 ₪ במימון קרן  180,000-₪ במימון משרד התחבורה 

 לעבודות פיתוח. 
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 מזון. קת חלואהלן עפר ערב טוב, כל הכבוד לעפר הוא חזר מ :יוסף ניסןמר 

 
 כל הכבוד עפר.   :גב' עדי זנד

 
באמת כל הכבוד. אנחנו נקבל את כולם בברכה. בעידן הקורונה  מר יוסף ניסן:

אנחנו פה בסיטואציה קצת אחרת, אבל אין מה לעשות. אגב 
הרבה רשויות עשו את זה, העבירו את הישיבות למקום אחר. 

היא לא ת, הדעישיבת זום כמו שכתבנו ויש לכם פה את חוות 
 חוקית, אז אין מה לעשות ואנחנו צריכים להתכנס. 

 
 חבל שהצלם לא כאן יוסי ניר לתעד פה.   :גב' עדי זנד

 
 נכון שאמרתי את זה קודם... זה צילום היסטורי.    :דוברת

 
 רגע, אז נשים את המסכות שלא יגידו שאנחנו לא בסדר.   :גב' עדי זנד

 
 .   3/2020בה אישור פרוטוקול ישי - 1לסעיף 

 
 טוב, אנחנו נתחיל בדיווח ראש המועצה. טוב דיווח קצת קורונה.  מר יוסף ניסן:

 
 רגע, מה עם הפרוטוקול.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 הא פרוטוקול, בואו נאשר את הפרוטוקול של הישיבה האחרונה.  מר יוסף ניסן:

 
 מתי היא הייתה?   :גב' עדי זנד

 
 במרץ. תה היא היי גב' עדנה זטלאוי:

 
 לדעתי.  3.3.20   :דוברת

 
 אי שם.  מר שמואל לביא:

 
 אי שם.   :גב' עדי זנד

 
 , מאושר פה אחד. 2020מרץ  מר יוסף ניסן:

 
 לא.  גב' עדנה זטלאוי:

 
רגע, בתב"רים הרשימה שהייתה מצורפת היא הרשימה לפני  :חגית מ. מימוןגב' 

רק על ים שתיקנו אותה בטעות. אתם זוכרים שתיקנו תב"ר
הטוטאל, אז המלל בישיבה היה על התב"רים הנכונים, אבל 
הרשימה של התב"רים שצורפה לפרוטוקול היא שגויה, לכן אני 

 מבקשת להחליף אותה. 
 

 לתקן בהתאם.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 זה רק הרשימה המצורפת.  :חגית מ. מימוןגב' 
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  -שהו? טוב, אזו מאוקיי, בסדר יש למישהו איזו הערה א מר יוסף ניסן:

 
אם יורשה לי, לי יש הערה בקשר לישיבה הקודמת, אבל אני  גב' עדנה זטלאוי:

 אשמח להעיר את זה בסוף הישיבה. 
 

 אין בעיה. טוב, אז זה התקבל.  מר יוסף ניסן:
 

 
 
 
 
 

 לטבלה המתוקנתבכפוף  3/2020פרוטוקול ישיבה : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 בסעיף סגירת תב"רים

 
 דיווח ראש מועצה )כולל עבירות פע"ר(. - 2לסעיף 

 
 

קורונה חזרה ללימודים, נדבר קצת על החזרה המדורגת, שהיא  מר יוסף ניסן:
ב לומר שאני מבין גם את הדילמות, מאוד מאוד מבולבלת. אני חיי

בשורה תחתונה יש כוונה לחזור לתפקוד מלא, במיוחד  אבל
ברשויות שאין תופעה של קורונה ברמה מסוכנת, יש הרבה שיקול 

גם לרשות המקומית וגם למערכת החינוך המקומית איך דעת 
ומה. כרגע מה שאנחנו החלטנו זה גני החובה מיום ראשון באופן 

 ה בתיה? רגיל, איפ
 

 הטלפון.  הלכה רגע עם  :גב' עדי זנד
 

זה כרגע מחצית מהקבוצות, יש גם הפרדה, עשינו סדר מופתי  מר יוסף ניסן:
בכניסה לבית הספר באמת, כל אחד יודע מה הוא עושה, יש 
תחנות, עומדים בסדר, באמת גם שיתוף הפעולה של המורים 

ם בבוקר, באמת וההורים והילדים מדהים. המורים מחכים לילדי
כשיו היה איזה סרטון של בית ספר כזה גם התגובות מדהימות. ע

 שלא בדיוק היה מסודר, והיה שמה פשוט תוהו ובוהו. 

מספר  
 תבר 

תאריך   שם תבר 
 פתיחה

 הפרש ביצוע הוצאות  ביצוע הכנסות  תקציב מאושר 

ביצוע תשתיות   270
ושיקום   שוב ביי

 מדרכות 

9/2011 3,000,000 3,096,362 3,087,892 8,470 

 68,952 231,048 300,000 300,000 4/2017 ממ"ד לבית כנסת  345

 2,329- 273,806 271,477 480,000 10/2017 הגבהת צמתים  355

-הסדרת צומת הגפן  356
 רימון 

1/2018 700,000 515,289 517,675 -2,386 

העברה לקרן      
 דות פיתוח עבו 

 72,707 
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אז יכלו קצת ללמוד מאיתנו. ובאמת אני רוצה בהזדמנות הזאת 
להודות לכל הנהלת בית הספר ולמורים ולכל צוות החינוך, באמת 

עברנו את זה עד עכשיו בשלום וזה  כולם מגויסים בצורה מופתית,
ה בזכותם. הנושא של ד' עד ו' ואשל, אני שומע קולות לכאן הרב

ולכאן, יכול להיות שכנראה זה עד יום שלישי הקרוב יחזור 
לפעילות מלאה. אבל עדיין אין מתווה סופי לחזרה, גם לא לאשל 

 -וגם פה ב
 

 שי רביעי חמישי? בינתיים זה לסירוגין ראשון עד שלי  ד"ר עפר לוי:
 

  כן. מר יוסף ניסן:
 

 לא, לא, לא.   :גב' עדי זנד
 

 כרגע.  מר יוסף ניסן:
 

עכשיו הודיעו ממש בשעה האחרונה, שגנים עד כיתה ג' חוזרים  :גב' עדי זנד
  -מיום ראשון למלא

 
 כן.  מר יוסף ניסן:

 
  -ד' ומעלה-וב  :גב' עדי זנד

 
 ום שלישי. אני הבנתי שזה עד י מר יוסף ניסן:

 
ן לרשויות להתארגן. זאת אומרת רשות שיכולה להתחיל יינתן זמ :גב' עדי זנד

ישר מיום ראשון ויש לה איפה לשים את הילדים, אם היא 
מאורגנת תוכל ישר ביום ראשון, מי שלא יתנו להם זמן עד יום 

  -שלישי. בכל מקרה
 

 וזהו גמרנו? זה מה שזה  כשאומרים מלא... הכיתות מתאחדות עייאש: .גב' רונית ד
 אומר? 

 
 כן, כן, ככה אני הבנתי.    :ברדו
 

 הם לא יודעים, הם לא יודעים.  מר יוסף ניסן:
 

וברשויות שיש בהם אחוז הדבקה עדיין גבוה לא יתחילו, לא  :גב' עדי זנד
 יחזרו. 

 
 ... הרי הילדים נפגשים בערב, אז מה זה משנה הכול מתערבב.  מר שמואל לביא:

 
 , בסדר? כן, אנחנו נדווח לכם מר יוסף ניסן:

 
 בצהרונים לא רק בערב.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 כשיהיה מתווה סופי וקבוע אנחנו גם נדווח.  מר יוסף ניסן:
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 אבל יוסי רגע אני רוצה להבין, מה ניתן היום לא מה יינתן בעתיד?  עייאש: .גב' רונית ד
 ימים  3-דרך מעבר ל שהיאמה ניתן היום? אנחנו משלימים באיזה 

 ימים הילדים בבית?  3או 
 

 כרגע זה יהיה מלא.  מר יוסף ניסן:
 

 לא, לא, לא, מה היום?  עייאש: .גב' רונית ד
 

 מה היה השבוע?   :גב' עדי זנד
 

 מה השבוע שהיה?  עייאש: .גב' רונית ד
 

  -היום אנחנו מר יוסף ניסן:
 

 וך, לא השלמנו מעבר למה שמשרד החינוך החינ עשינו כמו שמשרד עייאש: .גב' רונית ד
 נתן. 

 
 לא.  מר יוסף ניסן:

 
 רק להבין את הקונספט.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 כן, כן.  מר יוסף ניסן:

 
 אבל זה לא מלא בשבוע הבא.   ד"ר עפר לוי:

 
 כרגע זה מלא.   :גב' עדי זנד

 
 , מלא? -קיבלנו הנחיה ש  ד"ר עפר לוי:

 
 חצי שעה זו הייתה ההודעה.  לפני  :גב' עדי זנד

 
בואו אנחנו נקבל בסוף דיווח מלא ואנחנו נפעל, אבל כרגע זה  מר יוסף ניסן:

 עדיין סימן שאלה. 
 

לפי המתווה של ראש הממשלה, כאילו בקיצור השבוע הזה היה  :גב' עדי זנד
  -חצי שבוע לגנים, חצי שבוע וחצי שבוע

 
 כן.  מר יוסף ניסן:

 
 ג' בקפסולות? -ולבתי הספר א'  :נדגב' עדי ז

 
 כן. נעבור לנושא הביטחון, זה יהיה דיווח קבוע.  מר יוסף ניסן:

 
 יוסי תציין את הצהרונים.  :מר אלעד ארזי

 
 מה?  מר יוסף ניסן:

 
 צהרונים.  :מר אלעד ארזי
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כן, הצהרונים גם כן, עשינו משהו שלא עשו אותו ברשויות  מר יוסף ניסן:
ין את זה. אנחנו כן נתנו אפשרות להפעיל את ב לציאחרות, חשו

הצהרונים, וגם מימנו חלק מזה כשאין לנו עדיין שיפוי תקציבי, 
אבל עשינו פה משהו שבאמת הוא מיוחד לנו ללהבים. נושא 
הביטחון, אני שמח לבשר שמהרגע שלמעשה סגרנו את היישוב, 

 בלבד מאז. 1שזה היה בתחילת מרץ נגנב כאן רכב 
ן בגלל שהיה פתח בשרונית, היה איזה קבלן שעבד שמה, גם כוזה 

רק נגנב במרץ. מאז כל אפריל ועד  1יש איזו אי הבנה, אז רכב 
 אמצע חודש מאי טפו טפו טפו לא נרשם אירוע אחד. 

 
 כולם היו בסגר.   :גב' עדי זנד

 
 ותודה לרמדאן ולקורונה בהזדמנות זאת.  :מר אלעד ארזי

 
  -ל זה לא אומראב. כן מר יוסף ניסן:

 
 שלא יגידו שהציניות היא רק שלי, כן.  עייאש: .גב' רונית ד

 
, זה לא אומר שזה יימשך, וזה משהו שאנחנו עם היד על הדופק מר יוסף ניסן:

הולכת להיות פגישה גם של ועדת ביטחון וגם עם מפקד משטרת 
רהט, על מנת לתת מענה מיידי כשחוזרים לשגרה. כי כשחוזרים 

  -גם הם יחזרו לשגרה ויהיה פה שגרהל
 

 אני חוששת שזה יהיה צורך בהשלמת פערים היסטוריים.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 נכון, נכון.  מר יוסף ניסן:
 

 ואז ייפלו עלינו במלוא המרץ, זה הפחד.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 בהחלט כן, בהחלט כן.  מר יוסף ניסן:
 

  -ה ממשות פצריך לעש עייאש: .גב' רונית ד
 

  -לגמרי מר יוסף ניסן:
 

  -חשיבה אחרת עייאש: .גב' רונית ד
 

 צריך לעשות מאמץ מרוכז בהחלט.  מר יוסף ניסן:
 

 בדיוק.  עייאש: .גב' רונית ד
 

כן. אבל עדיין יש לנו באמת הסגירה ההרמטית ההיקפית נותנת  מר יוסף ניסן:
מאוד  מאודאת אותותיה, ויש גם ניידת בכניסה, זאת הרתעה 

 גדולה. 
 

 המשמר האזרחי מתוכנן לחזור?   ד"ר עפר לוי:
 

 כן.  מר יוסף ניסן:
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 מתי?   ד"ר עפר לוי:
 

 גם זה, יש עכשיו ישיבה.  מר יוסף ניסן:
 

 יש אפשרות לפתוח מחדש את השער המזרחי?   :גב' עדי זנד
 

 פתוח כבר.  מר יוסף ניסן:
 

 הא לא גיליתם לי?   :גב' עדי זנד
 

 18:00זה בדיוק מה שרציתי לומר עכשיו. השער המזרחי פתוח עד  ף ניסן:וסי מר
 בערב. 

 
 יופי.   :גב' עדי זנד

 
אבל השער המזרחי זו נקודת חולשה שלנו שאנחנו צריכים לתת  מר יוסף ניסן:

 18:00-ו 17:00עליה את הדעת, כי בעבר נגנבו כלי רכב בשעה 
ת עצמם להתנהגות ים אויצאו מהשער הזה, אז הם גם כן מתאימ

שלנו, אנחנו נצטרך לתת על זה את הדעת. אז כמו שאמרתי אנחנו 
עם היד על הדופק, וחשוב לומר שאנחנו עדיין עם כל הנתונים 
האלה בגלל חודש ינואר ופברואר שהיו קשים מבחינת הנתונים, 
אנחנו עדיין לא עומדים ביעד שלנו, וזה משהו שאנחנו צריכים 

גם מפקד משטרת רהט מודע, הוא יודע  דעת.לתת עליו את ה
שהוא צריך לעמוד ביעד הזה, אז זה כרגע העניין. בנושא 
המצלמות אנחנו החשנו את הטיפול. לקחנו עוד יועץ שייתן לנו 
חוות דעת על היועץ הנוכחי, כדי שאנחנו נדע שאנחנו עושים את 

 הדברים הנכונים. 
מתמיר ואנחנו  ישוראנושא שקיות כתומות, זה המחזור. קיבלנו 

מתחילים אוטוטו בחלוקה של השקיות האלה. אותו ספק זבל 
שלנו הוא זה שגם יאסוף את השקיות הכתומות. זה יהיה פעם 

 בשבוע? 
 

 זה יהיה פעם בשבוע כן.  :מר אלעד ארזי
 

פעם בשבוע. אז אני צופה לשיתוף פעולה טוב עם התושבים, וזה  מר יוסף ניסן:
  -יהיה משהו

 
 אנחנו נדאג שהם ישתפו פעולה.  :ד ארזיאלעמר 

 
 כן. יהיה קמפיין שמלווה.  מר יוסף ניסן:

 
 מערכת החינוך תהיה לעזר בעניין הזה?   :גב' עדי זנד

 
 חד משמעית יעברו גם הנחיות.  :מר אלעד ארזי

 
 כן.  מר יוסף ניסן:

 
 אפשר שהילדים יהפכו להיות שגרירים של זה?   :גב' עדי זנד
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כמובן. קיבלנו תקציב וחלק מהתקציב הזה הוא גם מופנה  :ארזיעד מר אל
  -למערכת החינוך

 
 יופי.   :גב' עדי זנד

 
ממש מרמת הגנים, אפליקציות ובתי ספר ותיכונים, הצגות  :מר אלעד ארזי

לילדים. אנחנו נכנסים פה אני מניח בתוך שבועיים למערכת 
הזה בכל  וצרפרסום מלאה, שיווקית מלאה ממש שיווק של המ

 הגילאים. 
 

 של המיזם.   :גב' עדי זנד
 

 יש לנו אינסנטיב כלכלי?  עייאש: .גב' רונית ד
 

יהיה לנו אינסנטיב כלכלי, אם אנחנו נצליח להביא את התושבים  :מר אלעד ארזי
 למצב שכולם מפנים בשקיות הכתומות... 

 
 נשלם פחות על הפינוי ההוא?  עייאש: .גב' רונית ד

 
 נוריד את כמות הפינויים.  :רזיד אמר אלע

 
  -אבל לא אינסטיב עייאש: .גב' רונית ד

 
פינויים זה כמות מטורפת. אני בדקתי במקומות  3יש לנו כרגע  :מר אלעד ארזי

יותר מיישובים  30%-פה במפנים ו אחרים יישובים אחרים, אנחנ
 אחרים. 

 
 מיליון ₪.  2.5  ד"ר עפר לוי:

 
 ינסנטיב הכלכלי שלנו זה מהורדת השני לא מהכתום אז הא עייאש: .גב' רונית ד

 ישירות. 
 

 נכון.  :מר אלעד ארזי
 

 העלות האלטרנטיבית.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 נכון.  :מר אלעד ארזי
 

 סבבה.  עייאש: .גב' רונית ד
 

  -מיליון ₪ 2.5-אפשר לעשות אחוזים מ  ד"ר עפר לוי:
 

את הדיור המוגן שנוסף לנו ושרונית, לנו גם אבל אל תשכחו שיש  מר יוסף ניסן:
  -גם הנושא של פינוי הזבל מהדיור המוגן

 
 בקורונה.   :גב' עדי זנד

 
זו גם סוגיה, יש להם מכונות שדוחסות ואנחנו צריכים להתאים  מר יוסף ניסן:

את הכלים שלנו, ואין לנו כלים. חלק מהדיור המוגן הם מפנים 
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וי, זה חלק מהשירות ור הפינבעצמם והרשות משלמת להם עב
שאנחנו נצטרך לתת להם. אבל כבר עשו שמה סיור יחד עם מוטי 
והספק שלנו כדי להתאים, ויכול להיות שהם יצטרכו להחליף שם 

 את הדחסנים, זה גם משהו שאנחנו עובדים עליו. 
 

 מהלך מבורך.   :גב' עדי זנד
 

רנו על זה מספיק, אבל לא דיב לגבי הדיור המוגן אני רוצה שתדעו, מר יוסף ניסן:
היה מודד מוסמך מטעמנו בדיור המוגן, שהוא עם ניסיון בדיור 
מוגן וזה חשוב לציין. הוא יודע איך לסווג את המידות לסיווגי 
ארנונה, יש לו את הידע, יש לו את המקצועיות, והוא באמת עוזר 

ת לנו מאוד. ביום ראשון קבענו פגישה מסכמת לעבוד מול התוכניו
המדידה בשטח מול הסיווגים, כדי למקסם את היכולת שלנו ומול 

לקבל ארנונה. בדקנו עם רשויות אחרות, גם באר שבע שלחו לנו, 
  -מודיעין

 
 רעננה, תל אביב.    :דוברת

 
רעננה תל אביב. אנחנו רוצים לבוא מוכנים לדיונים איתם, ואני  מר יוסף ניסן:

סתי אותם קצת עם אני הכנמניח שיש שמה גם כן דין ודברים. 
הגב לקיר במהלך התקופה האחרונה, הגעתי לדנה עזריאלי 
ואמרתי לה: 'תקשיבי, לכם נתנו פה לבנות בניינים בלהבים, 
בנוסף לזה גם אישרו לכם חנייה חיצונית', אגב גם על החנייה 

 החיצונית הם ישלמו על שטח תפוס, כי זה ישרת אותם. 
כלי  200לבנות חנייה של  ון שצ"פנתנו להם על שצ"פ, על חשב

, 70%רכב, נתנו להם לבנות בניינים ועכשיו הם מאכלסים רק 
זאת אומרת לא התייעצו איתנו ושאלו אותנו מה דעתנו וכו', 
ולמעשה הם מציבים בפנינו עובדה. לצערי אי אפשר היה לגבות 
את הכסף הזה, אבל אני מניח שגם במשא ומתן הזה מול הארנונה 

ואנחנו נשתמש בזה. ביום ראשון תהיה פה גם  ק אותנוזה יחז
עורכת הדין ממשרד עורך דין פישר שמתמחה בנושא ארנונה, היא 
ניהלה בעיריית תל אביב את המחלקה של הארנונה, מומחית 
בעניין, אני דיברתי איתה כבר כמה פעמים והתייעצתי איתה ויש 

 ואנחנו לה באמת את הידע והניסיון מה אפשר, ואיך אפשר,
 50נמקסם את זה. עד סוף השבוע הזה אני רוצה לעדכן שיכנסו 

יחידות יהיו כבר מאוכלסות,  50דיירים לדיור המוגן, זאת אומרת 
 אז זה גם כן מבורך. 

בנושא אחר לכידת כלבים, יש לנו הסכם שאנחנו עומדים לחתום, 
מאחר ואנחנו לא יכולים להחזיק פה כלבייה במקום, מכיוון שאין 

ינר במשרה מלאה, אנחנו נצטרך להשתמש בשירותים של לנו וטר
אחרים. צער בעלי חיים הסכימו לארח כלבים וגם ללכוד פה 

  -כלבים. אגב זה משהו שהיה בעבר, ואנחנו ננצל את זה על מנת
 

 תנו לחיות לחיות לא?    :דוברת
 

 לא, צער בעלי חיים בבאר שבע.  עייאש: .גב' רונית ד
 

לא, צער בעלי חיים, צער בעלי חיים באר שבע. ואנחנו לקראת לא,  ן:מר יוסף ניס
סגירה סופית של הדבר הזה. באמת יש פה תלונות גדולות 
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 והולכות על כלבים משוטטים ונשיכות, ראינו את זה. 
 

 תושבים מדהימים של התנדבות...   ד"ר עפר לוי:
 

 כן.  מר יוסף ניסן:
 

 בוגרים, אם זה...עירים ממשקיעים מזמנם, צ  ד"ר עפר לוי:
 

 כן.  מר יוסף ניסן:
 

 שמה עושים...?  עייאש: .גב' רונית ד
 

גם כשהיה פה את הכלבייה בתנאים לא תנאים היו מגיעים  ד"ר עפר לוי:
 ולוקחים כלבים ומוציאים אותם, וגם בזה היו צריכים להיאבק. 

 
 כן.  מר יוסף ניסן:

 
ת הזאת היא מעבר לנשיכות וכן שוטטואל תשכחו שגם הכלבים ה :גב' עדי זנד

הלאה, הם הופכים את הפחים, הם מזהמים לגמרי את הרחובות. 
 לפעמים קם בבוקר ואתה מוצא רחוב שלם כולו הפוך החוצה. 

 
  -יש תושבים שפינו בעצמם, לקחו כלבים במקום שיהיו פה מכלאה  ד"ר עפר לוי:

 
 שושן. פעם היה לנו את   :גב' עדי זנד

 
 אפילו במרכז.   לוי:ר ד"ר עפ

 
 אין בעיה, יש מפקח...  ,יש עכשיו במקום שושן גב' עדנה זטלאוי:

 
 ירדן.  מר יוסף ניסן:

 
כן, ירדן סרור לדוגמא, נסע כמה פעמים עם הרכב שלו לתל אביב  ד"ר עפר לוי:

  -קחת כלבים, אנשים באמתל
 

 ? לא, אבל יש לנו מישהו במועצה שזה תפקידו  :גב' עדי זנד
 

 שלוכד?  גב' עדנה זטלאוי:
 

 לוכד כלבים.   :גב' עדי זנד
 

 מפקח בעלי חיים יש.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 יש לנו כן.  מר יוסף ניסן:
 

 או נותן קנסות על כלבים משוטטים.   :גב' עדי זנד
 

כן. בנושא וטרינר וגם מנהל יחידת נוער, המכרזים האלה הוקפאו  מר יוסף ניסן:
שיו הם משתחררים. פרנס הסכים להאריך את עכו בגלל הקורונה,

השהות שלו פה, אז זה גם כן הרווחנו מהכיוון הזה. בואו ניגש 
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לסדר היום. החלטה בנוגע לדחיית תשלומי ארנונה לעסקים עקב 
  -מגיפת הקורונה

 
 סליחה יוסי לפני שמתחילים, רק עדכון נוסף, מה קורה עם  עייאש: .גב' רונית ד

 ם לפעילות סטנדרטית. ירהרכבת? כי חוז
 

כן, עם הרכבת אנחנו במשא ומתן, הצלחנו להגדיל להם את  מר יוסף ניסן:
מ"ר, ואנחנו רוצים  15,000התשלום שהם היו מוכנים בערך 

להגדיל את השטח, מכיוון שלקחנו גם, המודד המוסמך שמדד את 
הדיור המוגן בדק גם שם, ואנחנו רוצים לקחת להם גם על 

וגם על כל המסביב ועל הכבישים, הכנסנו את כל  רפהסוללות ע
מה שזה, וכרגע הם לא מוכנים, הם לא מוכנים לשלם, ויכול 

  -להיות שנגיע ל
 

 פשרה.   :גב' עדי זנד
 

או לפשרה או לתביעה משפטית, אנחנו לא הולכים לוותר להם  מר יוסף ניסן:
 בקיצור. 

 
 ם או אנחנו מקבלים משהו? ולוכרגע אנחנו לא מקבלים מהם כ  :גב' עדי זנד

 
 מקבלים, את מה שהם שילמו עד היום.  מר יוסף ניסן:

 
 את מה את ההיסטורי.   :גב' עדי זנד

 
  -כן. זה כרגע המצב, הם לא מוכנים, אנחנו מר יוסף ניסן:

 
 שזה אומר רק על המגרש הקטן.   ד"ר עפר לוי:

 
 עכשיו עם כל הספירה הזאת,  ולכמה העלית את הדרישה? כאיל עייאש: .גב' רונית ד

 מה הכסף בכמה זה מתבטא בכסף? 
 

  -הם שילמנו לנו קודם מר יוסף ניסן:
 

 -₪ 970,000אתה דיווחת שהם היו מוכנים  עייאש: .גב' רונית ד
 

 ₪ שהם כבר משלמים.  500,000-₪ ומשהו מעבר ל 900,000 :חגית מ. מימוןגב' 
 

 כן.  מר יוסף ניסן:
 

 כן.  יאש:עי .גב' רונית ד
 

 זה מה שהם היו מוכנים.  :חגית מ. מימוןגב' 
 

 ₪. תאר לנו את  900,000-בדיוק. למה העלינו את הדרישה מה עייאש: .גב' רונית ד
 העבר. 

 
מיליון ₪ בנוסף, זה הטופ שלנו מה  1.5זה יהיה סדר גודל של  מר יוסף ניסן:

 שאנחנו... 
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 שלנו.  עייאש: .גב' רונית ד

 
כן. ועל זה אנחנו לא יכולים להתפשר כרגע. עושים מאמצים  ן:סמר יוסף ני

במשרד התחבורה, בואו נראה גם איזה שר נכנס, גם ממנו נקבל 
 עזרה, כדי למקסם את היכולת שלנו. 

 
 מגיפת הקורונה.  החלטה בנוגע לדחיית תשלומי הארנונה לעסקים עקב - 3לסעיף 

 
שתבינו ארנונה לעסקים, אני רוצה טוב, בנושא דחיית תשלומי  מר יוסף ניסן:

. כל העסקים 8%-ואנחנו ב 92%-שהמדינה משפה אותנו ב
  -שמנוהלים פה מלבד הסופר

 
 לא, אבל אתה כבר מדבר על הפטור.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 על הפטור.    :דובר

 
 ור, זה עדיין לא פטור, זאת הייתה ההחלטה הקודמת. זה לא פט גב' עדנה זטלאוי:

 
 הדחייה כן.  ניסן: מר יוסף

 
 לפטור.  גב' עדנה זטלאוי:

 
צריך להסביר אולי שההחלטה הזאת כשהיא הוחלטה זה בעצם  עו"ד יגאל ברק:

  -מה שעמד על הפרק
 

 זה מה שהיה.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 . מה שאפשרו לרשויות לעשות עו"ד יגאל ברק:
 

 נכון.  גב' עדנה זטלאוי:
 

ת. ועכשיו צריך לאשר אותה בגלל ת ההחלטה הזאלכן קיבלנו א עו"ד יגאל ברק:
מקרה ניתן פטור שזו החלטה שהתקבלה טלפונית. בינתיים בכל 

חודשים, כך שההחלטה הזאת בעצם הופכת להיות ללא  3-ל
 רלוונטית. 

 
  -נכון. אז אנחנו מר יוסף ניסן:

 
א אנחנו מאשרים בעצם את ההחלטה שניתנה טלפונית, אבל הי לאוי:גב' עדנה זט

 ית.לא רלוונט בעצם הופכת להיות
 

  -אז בואו אני אקריא את הנוסח, בסדר? המועצה מחליטה מר יוסף ניסן:
 

 הם קיבלו את זה.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 לא, אני צריך להקריא את זה לפרוטוקול.  מר יוסף ניסן:
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 דר אין בעיה. כן, בס גב' עדנה זטלאוי:
 

השפעות הכלכליות של נגיף הקורונה וההמועצה מחליטה כי ב מר יוסף ניסן:
שיש לכך על בעלי עסקים, ובהתאם להנחיות שר הפנים, יידחה 
מועד תשלום הארנונה על ידי בעלי העסקים בלהבים עד יום 

, שמועדם 2020. החלטה זו תחול על תשלומי ארנונה לשנת 1.5.20
 . 1.5.20-קודם ליום ה הגיע או יגיע

 
 ה, זה יהיה פטור. זה לא יידחאבל למעשה   :גב' עדי זנד

 
 נכון.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 . דחייהלא יידחה, אנחנו לא צריכים לאשר את ה  :גב' עדי זנד

 
  -נכון, אבל אישור בטלפון גב' עדנה זטלאוי:

 
רים את ההחלטה כן, בגלל שזה היה בטלפון אנחנו עכשיו מאשר מר יוסף ניסן:

 הזאת בקיצור. 
 

 א לא דבר שיכול, הוא צריך לקבל עוגן בישיבת מועצה. וה גב' עדנה זטלאוי:
 

כי בשל נגיף הקורונה וההשפעות הכלכליות שיש פה אחד המועצה מחליטה : החלטה
לכך על בעלי עסקים, ובהתאם להנחיות שר הפנים, יידחה מועד תשלום הארנונה על 

ארנונה לשנת . החלטה זו תחול על תשלומי 1.5.20עד יום  ידי בעלי העסקים בלהבים
 .1.5.20-דם ליום ה, שמועדם הגיע או יגיע קו2020

 

 
 מינוי עדי בן בוחר לחברת ועדת קהילה ותרבות.  - 4לסעיף 

 
מינוי עדי בן בוחר לחברת ועדת קהילה  4טוב, סעיף מספר  מר יוסף ניסן:

רעיון, אמרתי ותרבות. אני דיברתי איתה, היה לה איזה שהוא 
ף. מרה לי: 'למה לא' והיא מוכנה להצטרלה: 'בואי תצטרפי', א

 אז כולם בעד? כולם בעד. 
 

 .   ותבן בוחר לחברת ועדת קהילה ותרב מינוי עדי: הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 

 אישור תב"רים: - 5לסעיף 
 מתקני שעשועים, ספסלים, אשפתונים – 347הגדלת תב"ר מספר   5.1

 וברזיות.     
 ₪ במימון  1,600,000על סך  9.5.17מיום  4/2017התב"ר אושר בישיבה  
 קרן לעבודות פיתוח.  
 ₪ במימון קרן  600,000אושרה הגדלה של  5.9.17מיום  7/2017בישיבה  
 לעבודות פיתוח.  
 ₪ במימון קרן  800,000אושרה הגדלה של  3.10.17מיום  8/2017בישיבה  
 לעבודות פיתוח. 
 ן ₪ במימון קר 200,000דלה של אושרה הג 3.7.18מיום  5/2018בישיבה  
 פיתוח. לעבודות 
 ₪ במימון קרן לעבודות  150,000כעת מתבקש אישור הגדלה נוסף על סך  
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 ₪.  3,350,000פיתוח, כך שהתב"ר יעמוד על סך  
 פעמונית. -תכנון הגבהת צומת ורד – 366הגדלת ושינוי שם תב"ר מספר  5.2

 ₪.  50,000על סך  6.5.2019מיום  4/2019שר בישיבה התב"ר או  
 ₪ במימון משרד  35,000-₪ במימון קרן לעבודות פיתוח ו 15,000)  
 התחבורה(.  
 פעמונית. -כעת מתבקש אישור שינוי שם לתכנון וביצוע הגבהת צומת ורד  
 ₪ במימון קרן לעבודות  ₪168,480 ) 561,600וכן אישור הגדלה על סך   
 על סך  ד התחבורה( כך שהתב"ר יעמוד₪ במימון משר 393,120-תוח ופי  
  611,600  .₪ 
 ₪. 600,000חוגלה על סך -ביצוע כיכר התאנה – 387תב"ר חדש מספר  5.3 
 ₪ במימון קרן לעבודות  180,000-₪ במימון משרד התחבורה ו 420,000  
 פיתוח.   

 
מתקני שעשועים,  347ר אישור תב"רים. הגדלת תב"ר מספ מר יוסף ניסן:

מיום  4/2017התב"ר אושר בישיבה  ם, אשפתונים וברזיות.ספסלי
₪ במימון קרן לעבודות פיתוח. בישיבה  1,600,000על סך  9.5.17

₪ במימון קרן  600,000אושרה הגדלה של  5.9.17מיום  7/2017
 לעבודות פיתוח. 

₪  800,000אושרה הגדלה של  3.10.17מיום  8/2017בישיבה 
אושרה  3.7.18מיום  5/2018. בישיבה במימון קרן לעבודות פיתוח

₪ במימון הקרן לעבודות פיתוח. כעת מתבקש  200,000הגדלה של 
₪ במימון קרן לעבודות  150,000אישור הגדלה נוסף על סך 

 ₪.  3,350,000פיתוח, כך שהתב"ר יעמוד על סך 
 

 למה?  עייאש: .גב' רונית ד
 

 וק למה? בדי  ד"ר עפר לוי:
 

 ₪, מה הולכים לעשות? את זה ידענו מה שאישרנו  150,000למה  אש:עיי .גב' רונית ד
 אז, כל פעם אמרו, זה הגן הזה, זה הגן ההוא, זה הגן הציבורי 

 הזה. 
 

 אני אסביר יוסי? :מר אלעד ארזי
 

 כן, כן אלעד.  מר יוסף ניסן:
 

זה לרשת פה את כל גני חלק דרך אגב מהיעדים השנתיים שלנו  :מר אלעד ארזי
. יש פה גני שעשועים בלהבים, לא רוצה להגיד בצליותשועים השע

הזיה, שאין צל. אתה הולך פה אפילו מאחורי המועצה, הילדים 
משחקים פה בצהריים בקיץ, אין להם צל. אין לזה אח ורע בשום 

של כל גני השעשועים  הצליותמקום אחר. התב"ר הזה זה כל 
  -ח בברקןביישוב. פה בתופ

 
 . צלייהבברקן יש  עייאש: .גב' רונית ד

 
  -ופחטאז לא, דרור ו :מר אלעד ארזי

 
 בהרדוף אולי.  גב' עדנה זטלאוי:
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 ופח נכון. טכאן וב עייאש: .גב' רונית ד
 

 -3, ויש צליותגנים שאין בהם  4יש איזה  :מר אלעד ארזי
 

 לחדש.  היה צריך גם לסדר את הקודם וגם :חגית מ. מימוןגב' 
 

 גנים שצריכים לתקן, כמו בבית ספר, כמו בציפורים.  4-3ש יו :מר אלעד ארזי
 

 כן בדיוק.  :חגית מ. מימוןגב' 
 

  -זה בעצם לפני הקיץ הכנה של כל גני השעשועים מלאים :מר אלעד ארזי
 

 זה הנגישות.  מר דני מלכה:
 

 זה הנושא של הנגישות כן.  :מר אלעד ארזי
 

 . עושים סקר ומה צריך לתקן צריך להנגיש את כל הגנים. מר דני מלכה:
 

 מה נשאר בקרן לעבודות פיתוח? יש לי שאלה,  : מר כפיר מימון
 

מיליון ₪, אם אנחנו נעשה את כל מה  3התחלנו את השנה עם  :חגית מ. מימוןגב' 
₪, אבל הכול  840,000שאנחנו רוצים מהקרן, אנחנו נסיים עם 

 שלוקחים את הכסף לזה. בסימן שאלה. זה אחרי 
 
 למה סימן שאלה?  : כפיר מימון רמ
 

כי אתה יודע לא בטוח כמה תקבל מהיטלי השבחה, יש כמה  :חגית מ. מימוןגב' 
 840,000דברים שהם בסימני שאלה, אבל נכון לכרגע הערכה היא 

 .₪ 
 

 הכנסות סימני שאלה או ההוצאות?  : מר כפיר מימון
 

 הכנסות. כן, ה :חגית מ. מימוןגב' 
 

  -בהקשר הזה לפני שעוברים למשהו אחר אש:ייע .גב' רונית ד
 

יש לי שאלה, כל הפיתוח של שרונית, מאיזה כסף הוא אמור  : מר כפיר מימון
לא אמורה להיות קרן לעבודות פיתוח לפתח את להיעשות? 

 שרונית? 
 

 לא, שרונית מפותחת, יש יזם שמפתח זה המינהל.  מר יוסף ניסן:
 

  -י משחקים בשרונית, לעשות הנגשהגנב צליותלעשות  : פיר מימוןמר כ
 

 זה לא אנחנו.  :מר אלעד ארזי
 

  -העבודה הראשונה זה מר יוסף ניסן:
 

 המינהל.  :מר אלעד ארזי
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כשאתה קונה שטח אתה משלם פיתוח, ועל הפיתוח הזה יש קרן  מר יוסף ניסן:

א מנהלת את שיושבת במינהל שמבנה תעשייה מנהלת אותו, והי
של התהליך יש  א על חשבון המועצה. בסופוהקבלנים, זה ל

מסירה של המועצה, שהמועצה מקבלת את העבודות ואז לוקחת 
 את העבודות תחת חסותה כולל תחזוקה וכולל הכול, בסדר? 

 
 ₪, אתה יכולה לתת רגע  800,000-אני חוזרת רגע לנושא הקודם, ה עייאש: .גב' רונית ד

  800,000-מיליון ₪ ל 3-מ רשימה שלך, מה מוריד לנוהיי לייט מה
 ?₪ 

 
צריך להיכנס משהו כמו  כן, אז קודם כל מבחינת הכנסות :חגית מ. מימוןגב' 

₪ היטל השבחה מתושבים. מינהל מקרקעי ישראל זה  560,000
₪, אני מאמינה שזה יעלה. נסגרו  10,000פה זה מה ששמנו 
 . עם שעברה מבחינת הכנסותהזה שסגרנו פ 72-, ה73תב"רים של 

מבחינת הוצאות יש את השוטף, אם אתם זוכרים בתוך התקציב 
אז אנחנו מכסים למחלקת הנדסה למחלקת חינוך ומעבירים 

  -₪ זה ההוצאות 840,000-₪ ו ₪105,000,  100,000לקרן, אז זה 
 

 ₪?  840,000-מה זה ה עייאש: .גב' רונית ד
 

 בית הספר.  : מר כפיר מימון
 
 ₪ זה העברה מקרנות לפירעון מלוות פיתוח.  ,000840 :חגית מ. מימוןב' ג
 

  -לא, זה ה   :דובר
 

-₪ שזה הולך להנדסה, יש את ה 100,000-כן, זה זה. יש את ה :חגית מ. מימוןגב' 
₪ זה מה  840,000-₪ שזה החינוך, וכל היתרה של ה 105,000

 -שקשור ל
 

 ר הלוואות? להלוואות? החז עייאש: .גב' רונית ד
 

  -₪ 840,000כן, זה החזר ההלוואות. כן, כן, זה החזר ההלוואות.  :מוןמ. מיחגית גב' 
 

 את יכולה לממן הלוואות מקרן לעבודות פיתוח?  עייאש: .גב' רונית ד
 

 כן.  :חגית מ. מימוןגב' 
 

 כן.  מר יוסף ניסן:
 

 ₪.  840,000כן, כן, הנה זה  :חגית מ. מימוןגב' 
 

 תמיד כן.  ניסן: מר יוסף
 

  -2,000-ל 3,000-אוקיי, ירדנו מ עייאש: .ת דרוניגב' 
 

 זה העברה להלוואות.  ₪863  840,000 :חגית מ. מימוןגב' 
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  -2,000-בסדר, ירדנו ל עייאש: .גב' רונית ד
 

₪ שזה שמירה, יש בהעברה  1,200,000אוקיי, יש מבחינת הוצאות  :חגית מ. מימוןגב' 
₪ ההגדלה הזאת,  ₪100,000,  ₪16,000,  34,000לכל התב"רים 

  -₪. יש פה ממש פירוט אם אתם רוצים 180,000-₪ ו 168,000
 

 לא, אני זוכרת שעשית פירוט...  עייאש: .גב' רונית ד
 

  -אפשר בכל רבעון :חגית מ. מימוןגב' 
 

  -לביטחון עייאש: .גב' רונית ד
 

 לשמירה כן.  :חגית מ. מימוןגב' 
 

  -את לוקחת עייאש: .ת דגב' רוני
 

 ₪.  1,200,000 :חגית מ. מימוןגב' 
 

 לשמירה מותר לך מקרן לעבודות פיתוח? עייאש: .גב' רונית ד
 

 כן.  :חגית מ. מימוןגב' 
 

  -אוקיי טוב מר יוסף ניסן:
 

 פה אחד?  גב' עדנה זטלאוי:
 

 פה אחד.  מר יוסף ניסן:
 

  -₪ 00150,0-נה לעניין הזה, הרגע, ועוד שאלה אחרו עייאש: .גב' רונית ד
 

לא, זה שמירה זה לא שמירה לביטחון, זה אני שומרת בצד רזרבה  :חגית מ. מימוןגב' 
 ₪.  1,200,000של 

 
 הא זהו.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 אמרתם לביטחון אז אני פתאום אמרתי, שמירה בצד.  :חגית מ. מימוןגב' 

 
  -שמירה עייאש: .גב' רונית ד

 
 בצד.  , זה שמירהלא, לא, לא :ת מ. מימוןחגיגב' 

 
 , זה יכסה את -₪ לא יהיה לנו עוד בקשה נוספת ל 150,000-ה עייאש: .גב' רונית ד

 ההנגשה ואת ההצללה? 
 

 כן.  :מר אלעד ארזי
 

  -זאת אומרת קיבלתם איזה בסיס הערכה עייאש: .גב' רונית ד
 

 בטח, יש כבר הצעות מחיר.  :מר אלעד ארזי
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  -₪ 150,000-בסיס מה ה דעת על... יו עייאש: .ונית דגב' ר

 
 יש הצעות מחיר, יש הצעות מחיר.  :מר אלעד ארזי

 
  -נשאר קצת :חגית מ. מימוןגב' 

 
  -זה על בסיס משהו עייאש: .גב' רונית ד

 
 יש הצעות מחיר.  :מר אלעד ארזי

 
 שיש לנו ביד ולא מחר נבוא לבקשה נוספת.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 יד יכול להיות. כל תמקודם  מר יוסף ניסן:

 
 נקווה שלא.  :מר אלעד ארזי

 
 זה לא משהו שלא מתכלה, הוא מתכלה.  צליות  :גב' עדי זנד

 
 )מדברים יחד( 

 
 פה היו גם הצעות על התיקונים של הקיים וגם הצעות על החדש...  :חגית מ. מימוןגב' 

 
 הצעות מחיר.  :מר אלעד ארזי

 
 נשאר? זה היתרה למעשה ש₪ שמירה  800,000  וי:ד"ר עפר ל

 
 כן.  מר יוסף ניסן:

 
 ₪?  800,000  ד"ר עפר לוי:

 
 כן.  עייאש: .גב' רונית ד

 
₪ לכל מיני  ₪1,200,000 זה היתרה אחרי ששמנו בצד  800,000 :חגית מ. מימוןגב' 

 דברים. 
 

 ברור.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 אחד.  טוב אוקיי, פה מר יוסף ניסן:
 

מתקני שעשועים, ספסלים,  – 347הגדלת תב"ר מספר אשר פה אחד ל: הוחלט החלטה
שהתב"ר יעמוד  ₪ במימון קרן לעבודות פיתוח, כך 150,000סך ב וברזיות אשפתונים

    .₪ 3,350,000על סך 
 

פעמונית. זה תב"ר -ורדיש לנו תב"ר נוסף תכנון הגבהת צומת  מר יוסף ניסן:
א הייתה ממשלה, שאושר בעבר מזמן, אגב בגלל הנושא של

תב"רים שהיו  2ה את ההרשאות האלה. יש פה המדינה לא שחרר
חודשים בהקפאה, ואני כל הזמן נדנדתי, עד  8-9לדעתי משהו כמו 



 

 22 

שבאמת הכניסו אותם עכשיו, ממש בשבועיים האחרונים. אחרי 
הבחירות ידעו שיש כבר ממשלה, אז הם התחילו להוציא את 

חסכה הרבה כסף, אבל מה  התב"רים האלה. לדעתי המדינה
  -ועכשיו לעשות,

 
 למה אנחנו צריכים לאשר את זה עוד פעם אם זה כבר משהו  עייאש: .גב' רונית ד

 שאישרנו? 
 

 לא אישרת את הסכום הזה בכלל.   :גב' עדי זנד
 

  -לא מר יוסף ניסן:
 

  -, זה הלא, זה לא אנחנו : מר כפיר מימון
 

היה וא לא אושר הוא אני חושב שהתב"ר הזה לא אושר, ה מר יוסף ניסן:
 בתוכניות. 

 
 -יוסי אמר כרגע עייאש: .גב' רונית ד

 
 )מדברים יחד( 

 
 לכן אני שואלת למה צריכים לאשר את זה עוד פעם.  עייאש: .גב' רונית ד

 
  -זה אושר אני חושב רק מר יוסף ניסן:

 
 ₪.  50,000-רק התכנון ה גב' עדנה זטלאוי:

 
 ₪.  50,000-ה מר יוסף ניסן:

 
 ₪.  ₪600,000 אישרנו לא  00050,  :גב' עדי זנד

 
 ₪ אנחנו צריכים להגדיל אותו.  50,000-ה מר יוסף ניסן:

 
 זה הצומת שקרובה למועצה.  : מר כפיר מימון

 
 כן.  מר יוסף ניסן:

 
 צומת פנימית זה אפילו לא לכביש הראשי.  : מר כפיר מימון

 
 )מדברים יחד( 

 
 פעמונית זה שם למטה.  מר יוסף ניסן:

 
 כן.  : מימון מר כפיר

 
 זה בדרך לבית ספר.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 כן.  : מר כפיר מימון
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  -זה הכיכר של בית הספר עייאש: .גב' רונית ד
 

  -לא, זה לא כיכר. זה צומת מוגבהת גב' עדנה זטלאוי:
 

פונים ימינה זו הצומת לא, כשיורדים עכשיו מפה ימינה,  מר יוסף ניסן:
 ך גרים. הראשונה, איפה שהחברים של

 
 )מדברים יחד( 

 
 למה צריך לעשות שם הגבהה?   :גב' עדי זנד

 
 אישרו את זה מזמן.  גב' עדנה זטלאוי:

 
זה בטיחותי כן, זה בטיחותי, זה נושא בטיחותי. קודם כל שלא  מר יוסף ניסן:

 ם. ייסעו מהר, וזה מעבר חציה, יש שם אלמנטי
 

 ה תעבורה? תחבורון בוועדת דזה נ עייאש: .גב' רונית ד
 

 כן, מזמן, מזמן, כן.  מר יוסף ניסן:
 

 תנועה.  :מר אלעד ארזי
 

 תנועה.  מר יוסף ניסן:
 

 תנועה סליחה.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 מזמן עוד בקדנציה הקודמת, זה עוד מהקדנציה הקודמת.  מר יוסף ניסן:
 

 י הרבה שנים עשיתי שם... לפנ  :גב' עדי זנד
 

 לא, השאלה שלי אם יש קריטריונים, זאת אומרת אם לא נעשה עייאש: .גב' רונית ד
 אנחנו עוברים, נחליט שאנחנו לא עושים, בסדר? לא רוצה לבזבז 

 ₪ מקרן לעבודות פיתוח, נניח זה בתיאוריה. באם אנחנו  168,000
את זה? תנו לי  עוברים על איזה שהיא עבירה ברגע שלא הקמנו

 זה. רגע סקירה לפני שאנחנו מאשרים את 
 

, אם את ברגע שמאשרים משהו בטיחותי, אז קשה לחזור אחורה מר יוסף ניסן:
לא עושה חלילה ותהיה שמה תאונה, יגידו למה לא עשית, זה היה 

 בפרויקטים שהיית צריך לבצע. 
 

 אפשר להגיד את זה על כל צומת אבל.  : מר כפיר מימון
 

 בדיוק.  עייאש: .גב' רונית ד
 

  -לא, זה כבר משהו שהוחלט, אז אנחנואבל  מר יוסף ניסן:
 

  -לא, אבל אפשר לשקול את זה מחדש. זה שהוחלט זה לא : מר כפיר מימון
 

 אפשר, תמיד אפשר.  מר יוסף ניסן:
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 בדיוק.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 תמיד אפשר.  מר יוסף ניסן:

 
  -יםלא, השאלה בעיניי למה, הרי יש פה מלא כאלה צמתונ עייאש: .גב' רונית ד

 
 הלוואי בכל ורד שיהיה שמה כולם הגבהות של צמתים, זה מצוין.  מר יוסף ניסן:

 
 אבל למה רק בוורד, למה לא...  : מר כפיר מימון

 
 נכון מאוד.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 כי ורד זה רחוב שהוא קרוב לבית הספר.  מר יוסף ניסן:

 
 בשדרות תמר יש לך.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 איפה?  : מוןמר כפיר מי

 
 בשדרות תמר יש לך, בתאנה, בתאנה.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 גם בחוגלה יש הגבהת צומת.  גב' בתיה הרפז:

 
 יש המון.  מר יוסף ניסן:

 
 בשדרה הראשית אין את זה.  : מר כפיר מימון

 
 באיזה שדרה ברימון?  גב' עדנה זטלאוי:

 
 יש המון.  מר יוסף ניסן:

 
 אבל יש לך את העצירות של מעגלי תנועה. לא,  גב' עדנה זטלאוי:

 
 כן ועדיין.  : מר כפיר מימון

 
 זה ממתן את התנועה.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 אגב יש הרבה תלונות על נסיעה מהירה של רכבים שם באזור הזה.  מר יוסף ניסן:

 
 נכון.  : מר כפיר מימון

 
  -אז זה גם כן ניסן:מר יוסף 

 
 בעיקול.   :גב' עדי זנד

 
 כן.  יוסף ניסן: מר

 
  -דרך אגב בעיקול של תמר  :גב' עדי זנד
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 אפשר לשים שם מצלמות ותראה את המהירות יורדת...  : מר כפיר מימון
 

 אני מנסה להבין האם יש קריטריונים לוועדת תנועה, איך קראת  עייאש: .גב' רונית ד
 לה תנועה? 

 
 כן, כן, ועדת תנועה.  מר יוסף ניסן:

 
 ועדת תנועה, האם יש קריטריונים להגיד מי בא משמאל, מוגבה  עייאש: .גב' רונית ד

 ככה, אין זווית ראיה, אין זה, כאן צריך. 
 

  -כמעט ונפגע, לא יודע משהו כאילו : מר כפיר מימון
 

  -בדיוק, איזה קריטריון עייאש: .גב' רונית ד
 

 תראה אין... בטיחות הרי. ככול שנשקיע יותר...  : מוןמר כפיר מי
 

אני בדעה שכל צומת שהיא קרובה לבית הספר צריכה להיות  מר יוסף ניסן:
 מוגבהת. 

 
  -יש פה משהו שזה... לפני שמגיעים לבית ספר  ד"ר עפר לוי:

 
 כן.  מר יוסף ניסן:

 
 דורש משהו שגורם להם להאט לפני.   ד"ר עפר לוי:

 
 כן, זה נכון.  ף ניסן:מר יוס

 
 ד של בית ספר. אבל זה לא הצ  :גב' עדי זנד

 
 מגיעים משם לבית ספר.   ד"ר עפר לוי:

 
 )מדברים יחד( 

 
 זה בהפוך.   :גב' עדי זנד

 
 זה חטיבה צעירה.  מר יוסף ניסן:

 
 חטיבה צעירה מגיעים לשם.  : מר כפיר מימון

 
 כן, לחטיבה הצעירה.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 מגבה, יש הגבהה. זה  בסדר, אבל לפני החטיבה הצעירה יש עייאש: .' רונית דגב

 שאישרנו לא יודעת היינו בקומה, לא יודעת. לא היינו ערניים או 
 לא ידענו את הכללים. 

 
₪  50,000לא, אני אגיד לך מה, משרד התחבורה צריך לתת... ואז  :גב' עדי זנד

יוצרות, אנחנו נותנים גם אנחנו נתנו כהשלמה. עכשיו התהפכו ה
 ₪.  500,000-₪ וגם את ה 50,000-את ה
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 ₪15,000 משרד התחבורה, ואנחנו  ₪35,000  50,000-אגב לא, מה מר יוסף ניסן:
 .₪ 

 
 ₪.  500,000אבל נשאר לנו עוד   :גב' עדי זנד

 
כן, זה נכון. אני מניח שזה גם יהיה פחות מזה, כי זה לא עבודה  מר יוסף ניסן:

  -ש
 

 זה פשוט חתיכת סכום.  עייאש: .גב' רונית ד
 

זה לא עבודה שמסתכמת בסכום הזה לדעתי, זה יהיה פחות, זה  ף ניסן:מר יוס
 יהיה פחות. 

 
 ₪ זה סבבה,  50,000כשאתה אומר לקחת מקרן לעבודות פיתוח  עייאש: .גב' רונית ד

 יותר ממה שהערכנו  ₪3, זה פי  150,000-אבל עכשיו זה עולה ל
 קודם. 

 
 שרד התחבורה. ממ 70%נכון אבל עדיין אתה מקבל  מר יוסף ניסן:

 
 ממה שחשבתי  3זה ברור לי יוסי, אבל עדיין אתה מוציא פי  עייאש: .גב' רונית ד

 שאתה מוציא. 
 

 ? למה? 3לא, מה זה פי  מר יוסף ניסן:
 

  -₪ ויצא לך 50,000כי תכננת  עייאש: .גב' רונית ד
 

 ₪.  50,000א, התכנון הוא ל מר יוסף ניסן:
 

  -תכנוןזה היה רק  גב' עדנה זטלאוי:
 

 התכנון של הצומת.  מר יוסף ניסן:
 

 בתב"ר לא היה ביצוע.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 ₪.  50,000התכנון של הצומת, התכנון עצמו עולה  מר יוסף ניסן:
 

 ₪.  15,000שמתוכם אנחנו היינו אמורים לשלם רק   :גב' עדי זנד
 

 נכון.  יוסף ניסן: מר
 

  -לממןעכשיו אנחנו הולכים   :גב' עדי זנד
 

 הביצוע, עכשיו אנחנו הולכים לביצוע.  מר יוסף ניסן:
 

 ... הביצוע.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 ₪.  168,000גם תכנון גם ביצוע   :גב' עדי זנד
 

 נכון.  מר יוסף ניסן:
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 ₪.  153,000זאת אומרת הוסיפו לנו   :גב' עדי זנד

 
  -אני ממליצה עייאש: .גב' רונית ד

 
 י קלות. בקל  :גב' עדי זנד

 
 ₪ כבר השקענו?  50,000אבל   ד"ר עפר לוי:

 
 ₪.  15,000לא,   :גב' עדי זנד

 
 ₪.  50,000 מר יוסף ניסן:

 
  -₪ יצא מהכיס ₪15,000,  50,000 :חגית מ. מימוןגב' 

 
 שות משהו אחר. אז זה גם עוד שיקול שלא לבטל ולע  ד"ר עפר לוי:

 
 נכון, נכון, נכון.  מר יוסף ניסן:

 
 ₪.  150,000אבל עכשיו אתה מוסיף עוד   :עדי זנד גב'

 
 ₪.  15,000אנחנו צריכים להסתכל רק על מה שאנחנו השקענו על  : מר כפיר מימון

 
 אני מבקשת המלצה לוועדת תעבורה.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 תנועה.  מר יוסף ניסן:

 
  -באג עייאש: .נית דגב' רו

 
 ר, את התנועה. שיבחנו את בית הספ : מר כפיר מימון

 
 לא, שיבחנו את הקריטריונים קודם כל באופן כללי, עוד לפני  עייאש: .גב' רונית ד

 שאנחנו יורדים ספציפית. שיגידו קירבה לבית ספר, שיגידו 
 סיבוב, שדה ראיה. כי הרי הכסף הזה ככול שתגדל לנו עכשיו 

  -כונה ונלך עכשיו לשרונית או לאזורים נוספים, זה בטיחותיהש
 

  -רשימה של צרכים של עבודות  ד"ר עפר לוי:
 

 אנחנו נביא את זה עוד פעם לאישור, אין בעיה.  מר יוסף ניסן:
 

 ולראות האם זה באמת נמצא גבוה ברשימה.   ד"ר עפר לוי:
 

 )מדברים יחד( 
 

 ה כסף, לא נוציא לפה, נוציא לשם, זאת אומרת יש בסוף כסף ז עייאש: .גב' רונית ד
  -פה

 
יש גם תמיד פניות מתושבים שמתלוננים על זה, רוצים פס לבן  פר לוי:ד"ר ע

  -פה, פה לבן שם
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 תקשיב, כל אחד ימשוך אותך לכיוון שלו, כל תושב אני רוצה  עייאש: .גב' רונית ד

  -בצומת שלי, הוא רוצה שצומת שלו
 

 (  )מדברים יחד
 

קיבלנו עליה הכי לך ממה שאני חווה פה זו הצומת שאני אומר  מר יוסף ניסן:
 הרבה הערות. 

 
דרך אגב לדעתי המקום הכי מסוכן שיש לנו זה בירידה של תמר  :גב' עדי זנד

  -שם למטה, בעיקול הזה. שם היו הכי הרבה תאונות
 

 נכון.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 ותאונות קשות.   :גב' עדי זנד
 

 בסיבוב אחרי ברקן.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 וב אחרי ברקן, שנוסעים לכיוון הסופר. בסיב  :גב' עדי זנד
 

 איפה שהייתה פעם היציאה שסגרו אותה, כן.   :גב' עדי זנד
 

 זה הסיבוב הכי מסוכן, ושם היו תאונות...   :גב' עדי זנד
 

עם לוועדת תנועה, אנחנו מסכמים שאנחנו מביאים את זה שוב פ מר יוסף ניסן:
 בסדר? 

 
 שרים את זה? אז אנחנו לא מא גב' עדנה זטלאוי:

 
 מאשרים בכפוף לאישור של ועדת תנועה.  !לא מר יוסף ניסן:

 
 מאשרים?  גב' עדנה זטלאוי:

 
 כן.  מר יוסף ניסן:

 
 פה אחד?  גב' עדנה זטלאוי:

 
 כן.  מר יוסף ניסן:

 
תכנון הגבהת  – 366שם תב"ר מספר  הגדלת ושינוי: הוחלט פה אחד לאשר החלטה

פעמונית. וכן -אישור שינוי שם לתכנון וביצוע הגבהת צומת ורד פעמונית.-צומת ורד
₪  393,120-₪ במימון קרן לעבודות פיתוח ו ₪168,480 ) 561,600אישור הגדלה על סך 

 .  ₪ 611,600במימון משרד התחבורה( כך שהתב"ר יעמוד על סך 
  עולה לדיון בועדת תנועה.יחד עם זאת התב"ר 

 
 חוגלה. -זה ביצוע כיכר תאנהטוב, התב"ר האחרון  מר יוסף ניסן:

 
 איפה זה?   :גב' עדי זנד
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 חוגלה אתם יודעים? שיורדים מהודן. -תאנה מר יוסף ניסן:

 
 מהגן?   :גב' עדי זנד

 
 ם. זה המקום הזה, כן ש מר יוסף ניסן:

 
 הכביש הקטן הזה?   :גב' עדי זנד

 
כן, יש שמה כמה דברים שמפריעים שם. אחד, קודם כל כיכר זה  מר יוסף ניסן:

 דבר הרבה יותר בטיחותי מהצומת הקיימת כרגע. 
 

 זה ליד הכיכר הגדולה. זה קרוב לכיכר הגדולה.   :גב' עדי זנד
 

 ליד ויצמן.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 כן נכון.  מר יוסף ניסן:
 

 ליד ויצמן.   :גב' עדי זנד
 

 גן הילדים נמצא שם. נכון, אבל גן הילדים שם.  מר יוסף ניסן:
 

מטר  2אבל חברים צריך לחשוב גם מידה היגיון, אתה לא יכול כל  :גב' עדי זנד
 לעשות כיכר. 

 
 -כשיש צורך מר יוסף ניסן:

 
 אולי צריך לעשות פתרון אחר.   :גב' עדי זנד

 
אנו יועץ תנועה, זה הפתרון אין, זה הפתרון האופטימלי. הב וסף ניסן:מר י

 האופטימלי חד משמעית. 
 

 זה...  : מר כפיר מימון
 

 כן, כן.  מר יוסף ניסן:
 

מטר אחר כך  או  20-תחשוב יש לך את הכיכר הגדולה של ויצמן, ו :גב' עדי זנד
 כמה שזה לא יהיה לעשות עוד כיכר? זה לא הגיוני. 

 
  -שתביני, יש שמה הגבהתלא, כרגע יש שמה הגבהת צומת  יוסף ניסן: מר

 
בסדר, אבל הגבהת צומת אתה ממשיך לנסוע ישר, אתה לא  :גב' עדי זנד

  -מתחיל לעשות עוד
 

במפרים שהם מאוד מאוד גבוהים ומפריעים, זה  2יש שמה ככה  מר יוסף ניסן:
 אחד. דרך אגב ברוריה דיברה על זה. 

 
 נכון.  זטלאוי: גב' עדנה
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ולים שם על האבן משתלבת על ההגבהה עצמה, אם זה וגם זה שע מר יוסף ניסן:
עושה רעש גם כן סביבתי לכל התושבים שמה, גם כן מתלוננים על 

 רעש מהדבר הזה. 
 

אלעד, אני רוצה לבקש אם אפשר לבדוק את העניין הזה של  :גב' עדי זנד
  -כיכרות שיושבות 2סמיכות של 

 
 בדקנו, בדקנו.  יוסף ניסן: מר

 
  -כל כך קרוב  :גב' עדי זנד

 
 יועץ תנועה כבר אישר את זה.  מר יוסף ניסן:

 
 זה לא נשמע הגיוני.   :גב' עדי זנד

 
  -יועץ תנועה מר יוסף ניסן:

 
 אישר בסדר.   :גב' עדי זנד

 
 המליץ על זה, המליץ על הפתרון הזה.  מר יוסף ניסן:

 
היה הגיוני שגם התושבים ייודע בסוף אתה צריך לתת משהו  אתה :גב' עדי זנד

למי שנוסע ישר, מי שנוסע לרכבת לצורך העניין, זה לא הגיוני 
יהיה לו כיכר. עשית הגבהות עשית זה, אתה רוצה מטר  10שכל 

  -להוריד הגבהה תוריד הגבהה, אבל
 

  -תחליף אותה באספלט במקום הרעש, לא יודעת עייאש: .גב' רונית ד
 

  -תמצאו פתרון  :גב' עדי זנד
 

 אי אפשר, אי אפשר.  יסן:מר יוסף נ
 

 תצפה אותו באספלט, את... תצפה באספלט.  עייאש: .גב' רונית ד
 

אי אפשר בדקנו את זה, בדקנו, אי אפשר זה לא ישים. בשביל זה  מר יוסף ניסן:
אבל הבאנו איש מקצוע, זה יועץ תנועה שזה מה שהמליץ לנו, וזה 

 ה שאנחנו נעשה. מ
 

 מזרונים, הוא הולך על המזרון הכי יקר.  זה כמו יועץ  :גב' עדי זנד
 

יש חוות דעת הוא אומר שזה יותר בטיחותי, מפחית רעשים, וזה  מר יוסף ניסן:
בקרבה של מוסד חינוך, בגלל זה גם אישרו לנו את זה דרך אגב, 

רים את זה, בגלל שזה קרוב לגן ילדים אישרנו לנו, אחרת לא מאש
, אני דיברתי אישית עם אחרת משרד התחבורה לא מאשר את זה

איש משרד התחבורה שאחראי על זה, רק בגלל הייעוץ שהבאנו 
והסמיכות לגן ילדים אישרו לנו את הדבר הזה, זה הרבה יותר 

 בטיחותי מהקיים. 
 

 אגב צריך להתחיל לבנות את זה תוך חודשיים.  : מר כפיר מימון
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 למה?  ניסן:מר יוסף 

 
 נה? מאיזו בחי עייאש: .גב' רונית ד

 
כי ההיתר שקיבלנו מהשתתפות ממשרד התחבורה אומר שהוא  : מר כפיר מימון

יום מיום האישור, האישור ניתן לפני חודש. זה אומר  90-בתוקף ל
 שתוך חודשיים אנחנו כבר צריכים לעלות על הקרקע שם. 

 
 ה. אפשר להאריך את ז גב' עדנה זטלאוי:

 
 זו לא בעיה. לא, אפשר להאריך את זה,  מר יוסף ניסן:

 
  -לדעתי גם בתקופת הקורונה :חגית מ. מימוןגב' 

 
 אחרת אנחנו חוטפים את כל העלות, את כל...  : מר כפיר מימון

 
 )מדברים יחד( 

 
 . 100%אחרת זה יעלה לנו פשוט  : מר כפיר מימון

 
נו כבר התחלנו בהליך ביצוע של מכרז, זה כן, כן, ברור, ברור. אנח מר יוסף ניסן:

 בדרך, זה כבר יצא. בסדר? כבר 
 

 אבל מה אנחנו מאשרים?   :גב' עדי זנד
 

 עוד פעם זה כאילו כל הקריטריונים זה אבל עדיין אנחנו מוציאים עייאש: .גב' רונית ד
  -₪ 180,000פה  

 
 יציאות?  3אז זה כיכר עם   ד"ר עפר לוי:

 
 . 4 אש:עיי .גב' רונית ד

 
 . 4  :גב' עדי זנד

 
 למה? איפה הרביעית?   ד"ר עפר לוי:

 
 זה צומת.  עייאש: .גב' רונית ד

 
  -לא, זה למעשה שדרות תאנה מר יוסף ניסן:

 
 אתה לא יכול לפנות שמאלה פשוט, בגלל שזה חד כיווני.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 כיוונים כן.  3זה  מר יוסף ניסן:

 
 כי אתה בא אליו.  4הוא כן  אש:עיי .גב' רונית ד

 
הייתה תאונת דרכים קשה מאוד, אחד  אגב בצומת הזאת טלאוי:גב' עדנה ז

  -התושבים שלנו
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חברים אתם צריכים לקחת בחשבון דבר אחד שהצומת הזו אנחנו  מר דני מלכה:

  -אכלנו קש לא מעט, לא מעט תאונות היו שם
 

 ספרת. בדיוק מה שעדנה מ עייאש: .גב' רונית ד
 

 היא צומת מסוכן. לא מעט תאונות, הצומת  מר דני מלכה:
 

 נכון.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 צומת מסוכן מאוד.  מר דני מלכה:
 

 מאוד. ואני חושב שההשקעה שווה את המחיר שאנחנו לא נשלם 
 אחר כך. 

 
שהפתרון של הצומת בגלל זה היה בראש העניינים, כי אני חושבת  :דוברת

 הצומת באמת ספג שם תאונות. 
 

ביישוב עכשיו זה זה והזה, זה הרבה יותר דחוף לנו, דברים  2יש  מר יוסף ניסן:
מעגל התנועה. מעגל התנועה הזה זה ללא ספק, זה ללא ספק 

. והדבר הזה כן אפשר לחשוב משהו שאנחנו חייבים לעשות אותו
 ליו, זה המתווה. ע

 
בסדר, אם כל המומחים אומרים שזה מה שצריך לעשות, אז מי  :גב' עדי זנד

 אנחנו. 
 

 ... שיש פה תאונות.  עייאש: .ית דגב' רונ
 

אם הקוטר של הכיכר לא גדול מידי, זה לא משפיע גם יותר מידי  ד"ר עפר לוי:
  -על

 
 נכון, נכון.  מר יוסף ניסן:

 
  -ול להיות... צריכה להיות קטנה יותר מהכיכר הגדולהיכ  :גב' עדי זנד

 
כיכר גדולה, כיכר לא, היא חייבת אין לך מקום לעשות את זה  :גב' עדי זנד

 גדולה משתרעת על הרבה יותר רחב. 
 

זו תהיה כיכר קטנה שממתנת את התנועה ונותנת פתרון  מר יוסף ניסן:
 בטיחותי, זהו. 

 
 שר זה...ומי שנוסע י  ד"ר עפר לוי:

 
יש שם בעיה גם עם האי תנועה שהיא מסתירה את כלי הרכב.  מר דני מלכה:

רכב הכלי ה שמה שמסתיר את הכיכר הזאת חשובה, יש אי תנוע
שבאים על שדרות תאנה לא רואים אותם. זה מאט את היציאה 

 של כולם, וזה חוסך המון צרות. 
 

תחשבו מה ייקרה אם עכשיו אם זה אכן מקום מועד... תאונות,  ד"ר עפר לוי:



 

 33 

תהיה שם עוד תאונה, וזה עלה פה והוחלט לא לעשות משהו שהוא 
 תואם לבטיחות. 

 
 טוב חברים, פה אחד? כולם פה אחד.  ניסן:מר יוסף 

 
 כן, אבל בכפוף לזה שהאישור של משרד התחבורה יהיה.  : מר כפיר מימון

 
 . 100%כן, כן, ברור, ברור,  מר יוסף ניסן:

 
חוגלה על -ביצוע כיכר התאנה – 387תב"ר חדש מספר : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

₪ במימון קרן לעבודות  180,000-חבורה ו₪ במימון משרד הת 420,000 ₪. 600,000סך 
 ., בכפוף לאישור משרד התחבורה בתוקףפיתוח

 
 עדנה רצית להוסיף משהו?  מר יוסף ניסן:

 
 כן, רציתי להקריא משהו.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 ביקשתי להעלות נושא.  אני עייאש: .גב' רונית ד

 
 בבקשה.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 ועדות. הנושא של הו מר יוסף ניסן:

 
 ... של הוועדות אני רציתי. עדנה תודה, היא צרפה גם לכל אחד,  עייאש: .גב' רונית ד

 סוגיות,  2סוגיות אולי זה.  2אז אתם יכולים לראות את זה. לי יש 
 מי לעשות משהו, אז אני אחד זה ועדת ביקורת. אם לקחתי על עצ

 ה , אני לא רוצה להיות רשומה ושזה יהירוצה לעשות משהו
  -קטיבי. ועדת הביקורת לא יכולה להתכנסיפ

 
 חברים.  3היא לא יכולה להתקיים אם אין בה  גב' עדנה זטלאוי:

 
 תני לי שנייה, לא יכולה להתכנס במילים שלי אני בוחרת, לא  עייאש: .גב' רונית ד

 חברים, עדי ואנוכי, הצטרף אלינו  2תכנס כי יש בה רק יכולה לה
 -בתחילת הדרך

 
 בלום, בלום.  וסף ניסן:מר י

 
 יהודית בלום עם פרישתה נבחר, בחר מתי שלא להצטרף. אז  עייאש: .גב' רונית ד

 מהבחינה הזאת אחד אני לא יודעת איך להתייחס לזה מבחינתי, 
 ם את הוועדה הזאת,והנה מבקר הפנים נמצא פה, אני רוצה לקיי

 וא לי אני רוצה שהיא תהיה שרירה וקיימת, ואני מבקשת למצ 
 את הכלים החוקתיים האפשריים האופרטיביים להביא אותה 

 לפעולה. כל שיחה דרך להגיד, אז זה דבר ראשון. דבר שני, מעניין 
  -לעניין באותו עניין

 
 רגע תיתני לי להשיב לך.  מר יוסף ניסן:

 
 בבקשה.  ייאש:ע .גב' רונית ד
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 3חברים, זה משאיר  6מכיוון שיש ועדת הנהלה שחברים בה  מר יוסף ניסן:

  -אנשים שיכולים להיות, זה כפיר
 

 אני יודעת את התשובה, אבל כפיר כבר פניתי והוא אמר שהוא לא  עייאש: .גב' רונית ד
 מעונין, אז אני לא פונה לאותו זה, בסדר. 

 
 אז אין.  מר יוסף ניסן:

 
 , אני לא 2-ק באני פונה למבקר אולי ייתן לנו חריג להפעיל ר עייאש: .ב' רונית דג

  -יודעת
 

 אני לא הסמכות, אבל החוק אומר שאי אפשר.  מר שמואל לביא:
 

 חברים אין ועדה.  3החוק אומר שאם אין  גב' עדנה זטלאוי:
 

 אגב זה היה גם בקדנציה הקודמת.  מר יוסף ניסן:
 

חברים אז כבר  6זה לא תלוי בגודל של המועצה. ברגע שיש ו ד"ר עפר לוי:
  -אם לא כולם פוניםש 3משאיר 

 
חברים, בגלל זה זה תמיד מתקיים. בסך  6בדרך כלל בהנהלה אין  מר שמואל לביא:

הכול כשבנו את החוקה את הפקודות ואת הכול, עשו איזה שהיא 
, 4רים חב 3חלוקה ואמרו בהנהלה צריכים להיות בערך בממוצע 

אז אין  6בוועדת ביקורת, אבל פה בחרתם  3אז תמיד נשאר 
 ירה. בר

 
 אלכוהול, אני באותו עניין זה ועדה למאבק סמים ובעניין לעניין  עייאש: .גב' רונית ד

 בחרתי להיות יו"ר הוועדה, אבל עברה מכך כמה חודשים של 
 הסתגלות, עברה כבר שנה, והוועדה הזאת לא הייתה יכולה 

 ם מאלף סיבות. להתקיי
 בה לא ידעו שהם פעמים לקיים אותה, פעם החברים  5או  4ניסינו 

 חברים, פעם המומחה, איך קראתם את זה? נציג הרשות למאבק 
 בסמים לא נבחר, אז אין מי לזמן, וחייבים לעשות את הישיבה רק 

  -בנוכחותו. אני לא רוצה
 

הישיבות מאבק  2ים את אני זוכרת רק פעם אחת שניסו לקי גב' עדנה זטלאוי:
  -בסמים ובאלימות

 
 לא.  אש:עיי .גב' רונית ד

 
 הרמת כוסית וזה לא יצא לפועל. לפני  גב' עדנה זטלאוי:

 
  -אז אני יכולה להוסיף לך עייאש: .גב' רונית ד

 
 פעמים.  3  :גב' עדי זנד

 
 זימון ובוטל  פעמים, זה דרך המזכירה של אורי, שלחנו 3שניסו  עייאש: .גב' רונית ד

 ה הזאת אני לאוהם לא ידעו והם כן ידעו והם לא ידעו, ומהבחינ
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 מעוניינת, ואני אומרת בכנות, להיות יו"ר ועדה שלא פעילה.  
 

 בוועדה שהיא לא פעילה.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 לא מוכנה שהשם והזה יהיה בצורה כזאת. צריך מהבחינה הזאת  עייאש: .גב' רונית ד
 ון, קובי אז אמר שהוא לא בחר, הוא לא ידע,למצוא את הפתר

  -דעשלומי גם לא י 
 

 כולם ידעו.  גב' עדנה זטלאוי:
 

  -אז מכל הרשימה הזאת אני עייאש: .גב' רונית ד
 

 כולם ידעו והם שכחו.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 אני אומרת את זה צריך לעשות פה סדר, וזו ועדה סטטוטורית.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 נכון, היא חובה.  עדנה זטלאוי:גב' 
 

  -אומרת שאם זאת עייאש: .גב' רונית ד
 

 רגע, למה היא לא מתכנסת? לא הבנתי.  מר יוסף ניסן:
 

 פעמים ניסינו להתכנס, אנשים מבטלים לנו את ההגעה, אחד.  5-4 עייאש: .גב' רונית ד
 ואחת מהסיבות שנציג הרשות במאבק בסמים אין לנו איש כזה, 

  -איש כזה, אי אפשר לקיים את הוועדה בלי הנציג הזה אין לנו
 
 טוב.  ר יוסף ניסן:מ
 

 שהוא של משרד הפנים.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 בקרוב יהיה ויהיה לנו בשורות שם, בסדר?  מר יוסף ניסן:
 

 מבחינתי אני איך אומרים מוחקת, באמת אני אומרת, אני  עייאש: .גב' רונית ד
 ייפתרו כל העניינים המנהליים, כדי  מבקשת לשנות עד שלא

 עדה. לאפשר קיומה של ו
 

 לא, אבל גם חברי המועצה צריכים להבין שבוועדה הזאת ניתן  גב' עדנה זטלאוי:
 משקל מאוד כבד למספר חברי המועצה, וחברי מועצה לא 

 משתפים פעולה בעניין הזה כנראה לפי הדברים שאני מבינה. 
 

  -ו, ניסינו, ניסינוניסינ עייאש: .גב' רונית ד
 

  -את עדי במקום קובי, נראה לי שזה אז תצרפי אולי מר יוסף ניסן:
 

 אנחנו גם את זה הצענו.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 הם צריכים לדעת שהם זה.  גב' עדנה זטלאוי:
 

  -במקום מי שזה לא עייאש: .גב' רונית ד
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  בואו נצרף את עדי במקום קובי, נכון? מר יוסף ניסן:

 
 מה אתם מציעים?    :גב' עדי זנד

 
 אני מסכים ומבין לחלוטין באמת.   ד"ר עפר לוי:

 
 מי לא מגיע? קובי הגיע לאחת הישיבות?  מר יוסף ניסן:

 
 לא, לא התכנסה אף פעם ישיבה מאלף סיבות, אני לא מוכנה  עייאש: .גב' רונית ד

 להיות יו"ר ועדה שלקחתי על עצמי לעשות משהו. 
 

 בואו נביא את זה לישיבה הבאה, בסדר?  ף ניסן:מר יוס
 

 זה לא הגיוני.  עייאש: .' רונית דגב
 

 נביא את זה לישיבה הבאה.  מר יוסף ניסן:
 

  -אני בטוח לא מוכנה להצטרף זה  :גב' עדי זנד
 

  -את זה כבר הצענו בפעמים הקודמות עייאש: .גב' רונית ד
 

  -הצענו את זה אז  :גב' עדי זנד
 

 בדיוק.  עייאש: .רונית דגב' 
 

  -עיה להצטרף לוועדה הזאתלי אין ב  :גב' עדי זנד
 

 אז קודם בואו נאשר את הכניסה של עדי היום, בסדר?  מר יוסף ניסן:
 

 אוקיי, יש פה אחד?  גב' עדנה זטלאוי:
 

 כן, נאשר את עדי היום ונביא את זה לישיבה הבאה.  מר יוסף ניסן:
 

 חברי מועצה.  3מקרה חייבים להיות  אבל בכל  :גב' עדי זנד
 

 בסדר.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 נכון?   :גב' עדי זנד
 

  -אני לא זוכרת אבל גב' עדנה זטלאוי:
 

  -25% עייאש: .גב' רונית ד
 

 . 3חברי מועצה אז צריך שיהיו  3לפי מה שכתוב. אם יש  3היו  גב' עדנה זטלאוי:
 

 ה, כדי שזה לא ייפול עוד פעם על שלישי. אז צריך לבדוק את ז  :גב' עדי זנד
 

 ... טכני, נכון.  עייאש: .ית דגב' רונ
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את מינויה של עדי זנד כחברה בוועדה למאבק סמים : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 ואלכוהול. 
 

 אותו דבר בוועדה זה וזה ברשותך יוסי לתשומת ליבך, ועדה  עייאש: .גב' רונית ד
 מה, כמו שאמרנו קודם אנחנו שנה למיגור האלימות לא התקיי

 ני רשומה בוועדה הזאת, אם היא לא מתקיימת בתוך הפעילות, א
 אין לי שום סיבה להיות רשומה למשהו אפקטיבי. 

 
 גם ועדת בריאות לא התקיימה.   ד"ר עפר לוי:

 
  -אני אומרת חייבים עייאש: .גב' רונית ד

 
 היא ועדה חובה?   ד"ר עפר לוי:

 
 לא.  אוי:גב' עדנה זטל

 
 )מדברים יחד( 

 
  Byועדת אלימות היא חובה, ועדת סמים ואלכוהול היא חובה.  :עייאש .גב' רונית ד

the way  אפשר לאחד ביניהם בעיניי, אני הצעתי את זה בפעם 
 הקודמת אתם סירבתם, עוד בקיום הוועדות הקודמות. 

 
 ועדות חובה...  2  ד"ר עפר לוי:

 
 אז, סירבו  יודעת, תבדקו את זה סטטוטורית, הצעתי את זה לא עייאש: .גב' רונית ד

 מי שסרב, צריך פה לעשות עוד הפעם. זאת הבעיה שלי. 
 

טוב, בואו נעשה חשיבה מחודשת על העניין, ונביא את זה לישיבה  מר יוסף ניסן:
 הבאה. 

 
  -אם אפשר יהיה לחבר אותם ושרונית תוביל אותם  :גב' עדי זנד

 
 יגאל, אפשר יהיה לחבר את שתי הוועדות?   י:גב' עדנה זטלאו

 
  -ועדה למיגור אלימות עו"ד יגאל ברק:

 
 ומאבק בסמים.  גב' עדנה זטלאוי:

 
כי ההרכב שלהם הוא לא זהה, יש גורמים שונים בוועדות, אז אי  עו"ד יגאל ברק:

  -אפשר לעשות
 

  -נכון, אבל רוב הגורמים הם גב' עדנה זטלאוי:
 

 -מנהלת מחלקת חינוך, מנהלת בית ספר  :גב' עדי זנד
 

 אין בעיה ניקח את אנשי החובה מפה ומפה ונאחד ביניהם.  סף ניסן:מר יו
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 רוב הגורמים הם זהים.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 אפשר... אבל עדיין...  עו"ד יגאל ברק:
 

 ואם כבר אתם מסתכלים אז נפתלי עוד רשום אז תעשו סדר.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 ..נכון, בוועדת סמלים וטקסים. ' עדנה זטלאוי:גב
 

 אז אני מבקשת לקבל תשובה מסודרת.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 אין בעיה.  מר יוסף ניסן:
 

 לעניין הזה, כי זה לא ראוי.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 אין בעיה, לישיבה הבאה נביא את זה לדיון, בסדר?  מר יוסף ניסן:
 

 א את ועדת סמים? נבי גב' עדנה זטלאוי:
 

 רי הוועדה והאיחוד שלהם. ... חבכן, מר יוסף ניסן:
 

 ... כל הוועדות שוב.   ד"ר עפר לוי:
 

יגאל, אתה תוציא לנו חוות דעת משפטית. יגאל יוציא לנו חוות  מר יוסף ניסן:
 דעת משפטית בעניין, בסדר?

 
 )מדברים יחד( 

 
א מתפקדת, אז חבל שיש אותה, אם יש ועדת בריאות שהיא ל גב' עדנה זטלאוי:

 תה. אתה לא צריך או
 

 מסכים. חכי בישיבה הבאה.  מר יוסף ניסן:
 

 היא רשות, היא לא חובה.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 אין בעיה, בואו נמתין עם זה לישיבה הבאה. עדנה?  מר יוסף ניסן:
 

עצה. כן ברשותכם. אז ככה, ערב טוב ראש המועצה וחברי המו גב' עדנה זטלאוי:
שלי בישיבה  מי שהצביע לאישור של השכרלראשית תודה 

הקודמת. אומנם במעמד הישיבה נתבקשתי לצאת אך לצערי 
במסגרת תקינות הפרוטוקול טרם חתימתו התוודעתי לדיון בו 
ניתחתם אותי על שולחן המועצה בפומביות שכזו, בלא שעברה 

טוקול עיקרי להקליט בפרוו מחשבה כלשהי אולי להצניע דיון זה 
 . הדברים, כי הרי מדובר בדיני נפשות

 
אך לא זו בלבד שהמחשבה אפילו לא עברה, כל המשתתפים סביב 

ם לפנות את שולחן המועצה היו עדים לדיון כאמור, מבלי לבקש
 מקומם בשל חוסר הרלוונטיות שלהם לנושא הדיון, והיו פה. 

 
ינים שכאלה. יש לי רק לקוות כי בעתיד תוענק יותר רגישות לעני
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ם ושיעורים שמקורם בטעות. במהלך הדיון נזרקו לאוויר סכומי
במועצה, לא  31במספר, מתוכם  36כל שנות עבודתי כאן בלהבים 

עליתי למועצה בהשוואה לעובד שמתקבל היום. נוכחתם בכך 
 בישיבה. 

לטובת  2%יתירה מכך אבקש לציין כי אני מפרישה מידי חודש 
 הפנסיה שלי בעתיד. 

 .1.4בוודאי לא  1.2-ני בספק אם העלות מגיעה לא
 

פומביות הדיון באתר המועצה לדראון עולם, פגעה  ,סוף דבר
והעליבה אותי קשות והותירה הרגשה כאילו אני צריכה להרגיש 
לא טוב על כך שאאריך חיים ואהנה כמו הוריהם של כל אחד 

י קובעת מכם, מילדיי ונכדיי ואולי גם ניני בתקופת הגמלאות. אינ
 עברתי הלאה.  ,יעזור זו כדי לקבל התנצלותכם, זה כבר לא

 
כשאני הגעתי לכאן חלקכם הגדול טרם הבין את המשמעות של 
המקום הזה. רק זכרו כי אם אני ושכמותי לא היינו כאן עד היום, 

מועצה לא היו כפי שהם היום. המקום הזה היה לי והגם להבים 
מה שנדרש מתפקידי, וגם  יותר מבית ובתוך כך השקעתי גם את

 אני מודה לכם על ההקשבה.  הרבה מעבר לכך.
 

 טוב תודה, אני נועל את הישיבה.  מר יוסף ניסן:
 

 *** חידוש ההקלטה *** 
 

אני חושבת שאנחנו חייבים לך התנצלות. אני חושבת שאופיו של  :גב' עדי זנד
 מקום הוא כאופיים של היחס לאנשים שעובדים בו. ולא הייתי

ולא של היישוב  רוצה שזה מה שיהיה דמותה, לא של המועצה
הזה. אז אני קודם כל ממש מתנצלת, לפחות ההתנצלות האישית 
שלי, יש לך חד משמעית. שנית אני חושבת שכחברי מועצה אנחנו 
צריכים להיות הרבה יותר ערניים וזהירים בכל מה שמתפרסם. 

גיע הרבה יותר היום רשתות התקשורת והמידע חשוף לכולם ומ
 שים בו כבתוך שלהם. בקלות, ואנשים נכנסים ועו

וכשאנחנו דנים בנושאים רגישים או בכלל כשאנחנו דנים 
בנושאים, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שהנושאים האלה חשופים 
לעין כל, ולכן אנחנו צריכים להפעיל עוד שיקול דעת בכל צורת 

חנו מנהלים אותו וגם דיון שאנחנו מקיימים, גם באופן שבו אנ
ם אותו. אני חייבת להגיד שאני מבקשת בתוכן שאנחנו מנהלי

מראש המועצה שנקפיד, ומחברי המועצה בכלל, שנקפיד שאנשים 
שלא צריכים להיות בדיונים מסוימים לא יהיו בדיונים האלה. זה 
באמת היה לא לעניין, וכל מה שנשאר לנו מעבר להתנצל זה 

 מתנצלת ואני מתחייבת כן להיות ערנית.  ללמוד קדימה. אז אני
 

גם אני מצטרף לדברים של עדי, למרות שכתבת שהתנצלות את לא  מר יוסף ניסן:
  -מצפה, אבל בכל זאת

 
 זה כבר מפורסם גם.  גב' עדנה זטלאוי:

 
  -נכון, אבל ראוי לומר שצריך ללמוד מר יוסף ניסן:
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שנה וייקרא את כל הסטנוגרמה, זה  04מי שירצה ייכנס גם בעוד  גב' עדנה זטלאוי:
 הו שאי אפשר למחוק אותו כבר. גם מש

 
 דרך אגב אנחנו יכולים לעשות עם זה משהו?   :גב' עדי זנד

 
 לא.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 אי אפשר לעשות עם זה כלום?   :גב' עדי זנד

 
 לא.  גב' עדנה זטלאוי:

 
בל עדנה את צריכה לזכור בסדר, בסופו של דבר זאת החלטה, א מר יוסף ניסן:

  -בלה ברובשזאת החלטה שהתק
 

 זה לא משנה יוסי.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 כמעט מוחלט.  מר יוסף ניסן:
 

 זה לא משנה.  גב' עדנה זטלאוי:
 

  -וכולנו היינו תמימי דעים שזה נכון מר יוסף ניסן:
 

  -הדרך גב' עדנה זטלאוי:
 

 וראוי ורצוי.  מר יוסף ניסן:
 

 ... ר םהדרך לגיהינו ה זטלאוי:גב' עדנ
 

  -בסדר ניסן: מר יוסף
 

 ינשטיין הייתה מסביב לשולחן והיא לא דהדיון כאן כששרון  גב' עדנה זטלאוי:
 רלוונטית, כשמנהלי המחלקות היו כאן מסביב לשולחן וזה לא 

  -היה רלוונטי
 

 בזה את צודקת, בזה את צודקת.  מר יוסף ניסן:
 

 לעניין.  לא גב' עדנה זטלאוי:
 

 לגמרי.  בזה את צודקת מר יוסף ניסן:
 

 אנחנו צרירים להיות הרבה יותר רגישים לעניין, ואני מצטערת   :גב' עדי זנד
 שלומדים את זה בדרך הקשה. 

 
 יפה כל הכבוד.  מר יוסף ניסן:

 
מצטרף להתנצלות. זו הייתה טעות, לא לקחנו לתשומת ליבנו, לא  ד"ר עפר לוי:

פתח לאן נו צריכים, באמת נושא רגיש, אולי זה התחושב... היי
זו הייתה טעות ולא  100%-שזה התפתח, אבל בכל מקרה מסכים ב

ראוי ולא היה מקום, ונושא כזה רגיש היה ראוי שמי שלא צריך 
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 להיות שם לא יהיה שם. 
 

  -האמת היא את יודעת לא תמיד חושבים על כל דבר ועל מה יהיה מר יוסף ניסן:
 

 צריך אבל.  דנה זטלאוי:גב' ע
 

ושני צעדים קדימה, ואת צודקת זה נכון, וזה לא דבר שאנחנו  מר יוסף ניסן:
  -עוברים אותו, זו פעם ראשונה שאנחנו בכלל דנים בדבר כזה

 
וצריך גם לתקן את הטעות הזאת שחושבים, אני לא יודעת נזרקו  גב' עדנה זטלאוי:

 לא נכון. כאן המון סכומים כאלה שהם טעות, זה 
 

 זה גם.  מר יוסף ניסן:
 

עדנה ובשורה תחתונה זה בגלל שלא היית בדיון ולא היה מי  :עדי זנד גב'
 שילמד אותנו, זה הכול... 

 
  -אני לא אהיה פה כל גב' עדנה זטלאוי:

 
 את יודעת כולנו חדשים, אנחנו לא יודעים.   :גב' עדי זנד

 
עדנה אנחנו מבטיחים לך שבפעם הבאה כשנדון במשכורת שלך  מר יוסף ניסן:

 איר אותך בתוך הדיון. אנחנו נש
 

בשביל זה צריך את המנוסים והחכמים, כדי שיכווינו את  :גב' עדי זנד
 החדשים מה לעשות כשרובנו חוץ מיוסי ורונית, את לא היית? 

 
 י. אני לא היית עייאש: .גב' רונית ד

 
לא היית ויוסי גם כנראה פספס את זה, רובנו פה חדשים וזה  :גב' עדי זנד

 ילים. טעות של מתח
 

  -גם אם באמת הייתה טעות במספרים שנזרקו בלי בדיקה  ד"ר עפר לוי:
 

 לגמרי.  גב' עדנה זטלאוי:
 

  -ולא היו מדויקים  ד"ר עפר לוי:
 

 זה. לגמרי, אני עומדת מאחורי  גב' עדנה זטלאוי:
 

 אז מן הראוי שנוציא תיקון גם בפרוטוקול של אחת מהישיבות,   ד"ר עפר לוי:
 ה את הדברים... ונדייק פ

 
בסדר, אין בעיה, אין בעיה. לא הייתה כוונה לפגוע, זה כמובן  מר יוסף ניסן:

ראוי לומר. לפעמים יוצאים קצת מפרופורציה ומשליטה, אז הנה 
ה היה נכון לעשות את זה אנחנו באמת כולנו פה חושבים שז
 אחרת, ונקווה שתקבלי את זה עדנה. 
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 ___ (- ) ___ 
 יוסף ניסן מר  

 ראש המועצה 

 ____ (- ) ____ 
 גב' עדנה זטלאוי 
 מזכירת המועצה 
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