
 

 1 

 
 

 י"ד  בתמוז              תש"פ                     
 2020          ביולי             6                                                                                                              

 
 5474מה/            מספרנו                                                 

 

 
 

 
 

 
 פרוטוקול 

 2020ת מועצה ב' שלא מן המנין לשנת  ישיבת מליא
 28.06.2020 ,ו' בתמוז תש"פ שהתקיימה ביום א'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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



 

 2 

 
 

  :משתתפים

 ראש המועצה -  יוסף ניסןמר  חברים:

 וסגנית ראש המועצה 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' רונית דמרי עייאש

 חברת מועצה -   גב' עדי זנד  

 חבר מועצה -  עפר לוי פרופ'  

 

 מועצה חבר -  פרופ' מתי ליפשיץ חסרים:

 חבר מועצה -  ר כפיר מימוןמ

 

 

 יועץ משפטי -  עו"ד יגאל ברק  סגל:

 מבקר המועצה -  מר שמואל לביא   

 מזכירת המועצה -  גב' עדנה זטלאוי  

 גזברית המועצה - גב' חגית מימון מגירה  

 מהנדס המועצה -  מר אלעד ארזי  

 מנהלת מחלקת חינוך -  גב' בתיה הרפז  

 ט המועצה"בק -   מר דני מלכה  

 עובדת הלשכה ומזכירות -  גב' עליזה חזוט  



 

 3 

 

 

 על סדר היום:

  . 4/2020 אישור פרוטוקול .1
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 .  4/2020אישור פרוטוקול  - 1 לסעיף

 
אני פותח את הישיבה, קודם כל אנחנו מאשרים את פרוטוקול  מר יוסף ניסן:

 מאושר, מי בעד? כולנו פה אחד.  4/2020
 

 . /20204פרוטוקול : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה

 
 ווח ראש מועצה.ד - 2לסעיף 

 
 

כבר דיברנו על חלק מהדברים, אני טוב כמו שדיווח ראש מועצה.  מר יוסף ניסן:
עוד כמה נושאים שאנחנו עומדים ככה לדון בהם בזמן  אחדד

הקרוב. קודם כל אני רוצה לעדכן ביער מדינות גרמניה כבר יש 
בפיתוח של אישור עקרוני של רשות הניקוז להשתתף איתנו 

רצועת הקרקע, שהיא היער למעשה. ופנינו לקק"ל שגם ישתתפו 
ונות. אני רוצה לומר שיש נכונות ואנחנו מתקדמים איתנו ויש נכ

  -בזה. הנושא של המחזור
 

 רגע, אני יכול לשאול שאלה על יער גרמניה?  : מר שלומי שטרית
 

 כן.  מר יוסף ניסן:
 

ושב שבמקום להשקיע עכשיו עדיפויות. אני ח אני חושב שזה סדר : מר שלומי שטרית
  -ב

 
 ו שלומי. אבל זה לא כסף שלנ מר יוסף ניסן:

 
 . 30%-אבל אנחנו משתתפים ב : מר שלומי שטרית

 
 אני לא בטוח.  מר יוסף ניסן:

 
 מיליון ₪.  2מיליון ₪ או  1.5זה  30% : מר שלומי שטרית

 
 דוע. לא, עוד לא יודעים, זה עוד לא י מר יוסף ניסן:

 
 אין דבר כזה שלא נשתתף.  : מר שלומי שטרית

 
  -נו שלומי מר יוסף ניסן:

 
  -אני חושב שזה : שלומי שטרית מר

 
 בוא נעשה ככה, אם אנחנו נשתתף אני אביא את זה לדיון, בסדר?  מר יוסף ניסן:

 
 אוקיי.  : מר שלומי שטרית

 
 . הוא חייב זה תב"ר, הוא חייב להביא עייאש: .גב' רונית ד
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 מצוין.  מר יוסף ניסן:

 
 זה מיליונים.  : מר שלומי שטרית

 
  -מתוכנן ביער תאורה, ספסלים, קולרים, בקיצור לשדרגאגב  מר יוסף ניסן:

 
 מסלולי הליכה.  :קובי נודלמן עו"ד

 
אני רוצה להעלות עוד נושא של גן שעשועים, יש תכנית מסודרת.  מר יוסף ניסן:

ש ותיק ויקר חיים אלוש שהסכים שיפוץ המקווה. יושב פה אי
רך ולא ₪ לשיפוץ המקווה, וזה מבו 200,000-להשתתף מכיסו ב

מובן מאליו בכלל, כן מגיע לו. יחד עם זאת יש כמה נושאים 
קטנים שאנחנו צריכים ללבן, והוא מבקש בתמורה שיש שמה 

 שלט שהשיפוץ נתרם על ידי המשפחה ולזכר ההורים, נכון? כן. 
 

 מגיע להם.  אליעז:גב' ברוריה 
 

 אז זה אני רוצה לעדכן אתכם.  מר יוסף ניסן:
 

יש לי רק שאלה בעניין הזה. כי ראיתי את המקרה הזה בדיוק  ייאש:ע .גב' רונית ד
מתרחש בעומר, שהמועצה הדתית תרמה בסופו של דבר את כל 
השיפוץ של המקווה בעומר, זה גם היה ויכוח, קצת ענייני 

אבל בסופו של דבר נמצא תקציב לשיפוץ  תקציבים וכן הלאה,
זה נבחן בכלל. מבחינתו של משרד הדתות. השאלה אם הכיוון ה

יוסי, האמת היא השאלה היא אליך לא לתושב שתורם. האם 
  -נבחן ללכת למשרד הדתות

 
 כן.  :קובי נודלמן עו"ד

 
  -ללהבים מגיע שיפוץ עייאש: .גב' רונית ד

 
 . שה שלא..הייתה בק :קובי נודלמן עו"ד

 
 זה יכול להיות בנוסף.  עייאש: .גב' רונית ד

 
זה בנוסף. העלות הכוללת עומדת על סדר גודל של כמובן ש מר יוסף ניסן:

500,000  .₪ 
 

לא, השאלה כמה אנחנו, אז בואו תיתנו את התמונה. כמה אנחנו  עייאש: .גב' רונית ד
  -מקבלים ממשרד הדתות

 
 ₪, בסדר?  73,000ובשנה הבאה עוד ₪  73,000ת זה בשנה הזא מר יוסף ניסן:

 
  -חנו נקבלזאת אומרת אנ עייאש: .גב' רונית ד

 
 ₪?  150,000 :גב' עדי זנד

 
 כן.  מר יוסף ניסן:
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  -₪ 150,000 עייאש: .גב' רונית ד

 
 ₪ בערך.  140,000 :חגית מ. מימוןגב' 

 
 ממשרד הדתות?  עייאש: .גב' רונית ד

 
 כן.  :חגית מ. מימוןגב' 

 
  -₪ תרומה 200,000וצריך עוד  עייאש: .גב' רונית ד

 
 אנחנו עושים שם שיפוץ רציני. כן,  מר יוסף ניסן:

 
 ₪.  500,000זה אומדן של  :מר חיים אלוש

 
 הבנתי.    עייאש: .גב' רונית ד

 
 את השאר אנחנו מאמינים שנשיג מתרומות.  :מר חיים אלוש

 
 ובה, נכון חיים? דריכלית מילה טאגב מגיע גם לא מר יוסף ניסן:

 
 כן. תושבת היישוב שמה חרמוני.  מר חיים אלוש:

 
 חרמוני כן.  :מר יוסף ניסן

 
  -היא עשתה תכנית ברמה מר חיים אלוש:

 
 איזה יופי, נהדר.  :גב' עדי זנד

 
 זאת חרמוני שעבדה פעם במועצה?  גב' ברוריה אליעז:

 
 לא.  מר יוסף ניסן:

 
 לא, היא באה ממיתר.  : מר שלומי שטרית

 
 חרמוני לא עבדה במועצה.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 ם לה מילה טובה. אז מגיע ג מר יוסף ניסן:

 
  -הייתה חרמוני גב' ברוריה אליעז:

 
 כל הכבוד.  :גב' עדי זנד

 
 )מדברים ביחד( 

 
אני רק מביא את זה לדיווח ראש המועצה. אמרתי לכם יש עוד  סן:מר יוסף ני

  -ים שצריך לסגור, אבל זהמספר פרט
 

 אין בעיה.  :גב' עדי זנד
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 זה לא יהיה היום.  עייאש: .גב' רונית ד

 
עמדות  2זה הרוח, בסדר? זאת הרוח. כפי שאתם יודעים הקמנו  מר יוסף ניסן:

  -של
 

תושבים כאלה  בפניהיום כל הכבוד לך, ובאמת להסיר שיבוא  גב' ברוריה אליעז:
בהחלט כל ציון כפי שתרצו אותו הוא את הכובע. ומגיע לכם 

 מכובד. 
 

 תודה רבה.  מר חיים אלוש:
 

ואני רוצה שתאריך ימים ותזכור גם את בית הספר החכם  גב' ברוריה אליעז:
 שצומח לנו פה, ועוד נפנה אליך בעניין, תודה רבה. 

 
עמדות בגלל הביקורת ובגלל הלך  2כמו שאתם יודעים הקמנו  ף ניסן:מר יוס

עמדות ובאמת אלעד כל  2אנחנו קשובים לתושבים, הקמנו הרוח 
  -חת ליד הסופרהכבוד. א

 
 עמדות של מה?  עייאש: .גב' רונית ד

 
עמדות של עובד מועצה או של עובד חברת השמירה, אגב בגלל  מר יוסף ניסן:

ת ספר, אז השומר מבית הספר עומד בעמדה שלא היה לנו בי
  -ומעיר לאנשים לחבוש

 
 הא עמדות ביקורת.  :זנד גב' עדי

 
 -כן, לחבוש מסכות מר יוסף ניסן:

 
 לקורונה.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 ואלכוג'ל ומסכות.  מר יוסף ניסן:

 
 אנחנו נוכל לתת דו"חות?  :קובי נודלמן עו"ד

 
ם דו"חות אלא המשטרה ויש שיפור בעניין, אני אנחנו לא נותני מר יוסף ניסן:

 חייב לומר. 
 

 באמת מחלקים פה דו"חות?  :גב' עדי זנד
 

 כן.  מר יוסף ניסן:
 

 מפקחים להדרכה.  2יחלקו, הם שולחים  גב' עדנה זטלאוי:
 

אני רוצה לעדכן שנבחרה וטרינרית בשם עדי ולרשטיין, נאחל לה  מר יוסף ניסן:
  -ה מועמדים במשרות כאלההצלחה. אגב אין הרב

 
 מן היישוב?  גב' ברוריה אליעז:
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משרה,  33%לא, מבאר שבע. אין הרבה מועמדים מכיוון שזה  :מר יוסף ניסן
והיא צריכה לעבוד בעוד מקומות. אבל לפחות מצאנו פתרון 
לעזיבה של פרנס, שהוא עוזב בסוף החודש, ואנחנו חייבים 

זה. הנושא של ההתנגדויות להיות עם היד על הדופק בעניין ה
עם שנייה, נדחה, בגלל הקורונה עוד פעם דחינו את זה, זה פ

לצערי אני אומר את זה. אבל אנחנו נראה לפי הלך הרוח והמצב 
טח מתי אנחנו קובעים את זה מחדש. אני רוצה לתת סקירה בש

  -לנושא הביטחון
 

בעניין הזה אנחנו לא  סליחה רק לפני שאתה עובר לביטחון, עייאש: .גב' רונית ד
  -ייןנמצאים בשום סיכון שמישהו ינשל אותנו מההחלטה בענ

 
 לא, לא, אנחנו עובדים בתיאום, כן זה בתיאום עם המינהל.  מר יוסף ניסן:

 
 בסדר.    עייאש: .גב' רונית ד

 
 לגבי ההתנגדויות?  : מר שלומי שטרית

 
 כן.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 זה על פי חוק חייב להיות זה.  לא, לא, : מר שלומי שטרית

 
 להיות מה?  :גב' עדי זנד

 
 מה לא נתנו דד ליין?  טלאוי:גב' עדנה ז

 
 אנחנו התחייבנו, אבל מה לעשות יש מציאות שמונעת מאיתנו.  מר יוסף ניסן:

 
 לא, שהם לא יבואו אלינו אז ויגידו נרדמתם בשמירה.  :גב' עדי זנד

 
 התקבלה תשובה ממשרד הפנים? קודם כל  :קובי נודלמן עו"ד

 
 לגבי מה?  מר יוסף ניסן:

 
 לגבי ניגודי העניינים?  :ןקובי נודלמ עו"ד

 
 לא עד כמה שידוע לי. לא, מהוועדה המחוזית.  מר יוסף ניסן:

 
 כן.  :קובי נודלמן עו"ד

 
 לא, עדיין תשובה לא התקבלה.  עו"ד יגאל ברק:

 
רנו על זה, ואני חושב שבקטע הזה שלומי יוסי אני חושב שדיב :קובי נודלמן עו"ד

צים לפנות לקבל מהוועדה קצת, לא קצת, הוא צודק. אנחנו רו
יות, במקום תשובה לראות אם אנחנו יכולים כן להיות או לא לה

של מישהו שמייצג אותנו, וזה לא פוגע במשרד שיושב פה, אבל 
זה נשמע שהוא לא מייצג אותנו לפחות. אני חושב שגם אתה 

יך לדרוש את זה בשביל עצמך, בשבילי, בשביל שלומי, מי עוד צר
 היה שם? 
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 כולנו.  : מי שטריתשלומר 

 
 מי שהתנגד, מי שהתנגד.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 לא...  :קובי נודלמן עו"ד

 
 רסת. ועפר, ברוריה, כולנו, הוועדה מס : מר שלומי שטרית

 
  -בסדר שנייה רגע :קובי נודלמן עו"ד

 
 רסת. והוועדה מס : ריתמר שלומי שט

 
 לא רבים.  :קובי נודלמן עו"ד

 
 אנחנו כולנו...  : מר שלומי שטרית

 
  -השאלה יוסי אם אפשר לקבל :קובי נודלמן עו"ד

 
 סליחה, אני עוד לא הבנתי למה אני מסורסת.  גב' ברוריה אליעז:

 
  )מדברים יחד(

 
 ן? כי גם את הרי מתנגדת לשכונה החדשה, נכו : מר שלומי שטרית

 
  -אתה שמעת הצבעה. שמעת אותי מנמקת גב' ברוריה אליעז:

 
 לא, אבל אני יודע.  : שטרית מר שלומי

 
 שמעת אותי אומרת. עכשיו אתה מסרס.  גב' ברוריה אליעז:

 
 תאפשר לנו לקבל חוות דעת, זה גם ירגיע את הרוחות.  :קובי נודלמן עו"ד

 
 אני יודעת...  : מר שלומי שטרית

 
 נדבר על זה אחר כך.  סן:מר יוסף ני

 
 לאנשים. יש כאן לשון מאוד נקייה  גב' ברוריה אליעז:

 
וואלק אני נלחם בשבילכם. אני יודע את האמת, כולנו פה יודעים  : מר שלומי שטרית

  -מגרשים הולכים לצאת ממש בקרוב 816את האמת, שעוד 
 

 איך אתה יודע?  גב' ברוריה אליעז:
 

יודע, אני ישבתי עם המינהל וגם אני ישבתי עם יוסי ועם  כי אני : מר שלומי שטרית
דונם שם בלהבים צפון,  1,500ו לנו שהם רוצים אלעד, שהם אמר

לדבר בכלל שרונים, אנחנו לא קובעים והשכונה הזאת אין על מה 
 בכלל. 
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 אתם אמרתם לו דבר כזה?  גב' ברוריה אליעז:
 

 . לא אנחנו, המינהל אמר לנו : מר שלומי שטרית
 

 אז מה אתה אומר שהם אמרו?  גב' ברוריה אליעז:
 

 ל יש לנו ברירה להגיד לא?בא : מר שלומי שטרית
 

 אז תחליט מי אמר.  גב' ברוריה אליעז:
 

 יש לנו ברירה להגיד לא.  : מר שלומי שטרית
 

 חודשים בסגר.  3 :גב' עדי זנד
 

 ן ברירה. הם הסכימו לזה, כולם הסכימו, יודעים שאי : מר שלומי שטרית
 

 שלומי, לדבר נכון.  גב' ברוריה אליעז:
 

 מדבר נכון. י אנ : מר שלומי שטרית
 

 גם אם זה צודק, זה צריך להיות נכון.  גב' ברוריה אליעז:
 

 זה נכון, שיידעו, שהתושבים יידעו מזה.  : מר שלומי שטרית
 

 . תכתומוכן, בנושא השקיות ה מר יוסף ניסן:
 

ים של מהפיכה בכל נושא המחזור פה, אחרי עבודה הלכנו לפנ :מר אלעד ארזי
 . מרובה של חודשים ארוכים

 
 מצוין.  :גב' עדי זנד

 
השקיות בשעה טובה כבר במועצה. השבוע בעוד יומיים אמורות  :מר אלעד ארזי

להגיע גם חוברות. אז התחלנו כל מיני פרומואים טיזרים 
צא לפרויקט לתושבים, ואני מעריך שעוד השבוע אנחנו נחלק ונ

הזה. הפרויקט הזה הוא פרויקט ארוך טווח. כלומר זה לא 
חלק שקיות, צריך פה להכניס את זה טוב טוב לם רק ביסתיי

+ פה לגיל 70-למודעות, זה יגיע גם מבתי הספר לצופים ל
 וזהו מבורך. השלישי. ואני רואה את זה בתור מהפכה אמיתית. 

 
 מבורך מאוד.  :גב' עדי זנד

 
 בהחלט כן.  ניסן: מר יוסף

 
תמי"ר, אני רואה את כל יום שאני נכנסת ליישוב אני מחכה ל :גב' עדי זנד

 נו מתי? נו תבואו כבר. השלט, אני אומרת 
 

 עדי השבוע, השבוע.  :מר אלעד ארזי
 

 פוטנציאל וצפי של חיסכון של מאות אלפי שקלים בפינוי אשפה.  פרופ' עפר לוי:
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 יופי של פרויקט.  יישר כוח :גב' עדי זנד

 
 מצוין.  :קובי נודלמן עו"ד

 
 מצוין.  :גב' עדי זנד

 
 מעבר...  ופ' עפר לוי:רפ
 

 נכון עדי?  גב' ברוריה אליעז:
 

 כן.  :גב' עדי זנד
 

כל הכבוד. טוב, אני רוצה לעדכן אתכם שבנחליאלי נרשמו כבר  מר יוסף ניסן:
 ילדים.  40

 
 יופי.  :גב' עדי זנד

 
 זה באמת בשורה משמחת מאוד.  יסן:מר יוסף נ

 
 . 42-אני... ש :מר אלעד ארזי

 
יושבת פה מאשה שהיא נציגת ההורים לצורך העניין כאן  סן:מר יוסף ני

במקום, ובאמת היא מודעת למאמצים הגדולים שאנחנו עושים, 
  -וכמה כסף אנחנו משקיעים, וזה באמת

 
  -תק. כי בשנה שעברה היולא, אבל מה שינה? זה מר עייאש: .גב' רונית ד

 
 ומשהו.  20 :גב' עדי זנד

 
  -פשר ללמודא מה עייאש: .גב' רונית ד

 
 מיתוג, מיתוג ועוד פעם מיתוג.  :דוברת

 
  -יש המון :מר אלעד ארזי

 
 צריך להיות שירות, אחרי שנה אתה צריך שיהיה שירות.  :גב' עדי זנד

 
  -ר שינו לו את השםלא, כי זה קמו בבוק עייאש: .גב' רונית ד

 
 רונית יש המון לקחים וזה...  :מר אלעד ארזי

 
 בדיוק.  עייאש: .גב' רונית ד

 
  -שאפשר להעלות :מר אלעד ארזי

 
 -אני מבקשת במסגרת הדיון ללמוד לקחים עייאש: .גב' רונית ד

 
 אולי נעשה דיון על החינוך לפני שתיפתח שנת הלימודים הבאה?  :גב' עדי זנד
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  -זה בטוח, אבל פה ספציפית נחליאלי עייאש: .ונית דגב' ר

 
  זה מדהים יופי. :גב' עדי זנד

 
כי זה לופ אינסופי של כישלונות, כישלונות, כישלונות, מאות  עייאש: .גב' רונית ד

אלפי שקלים, ועכשיו זה הצליח. צריך ללמוד למה עכשיו זה 
 הצליח. 

 
 זה עוד לא הצליח.  :מר אלעד ארזי

 
  -להרשמה 44אבל  עייאש: .רונית דגב' 

 
  -זה כבר :מר אלעד ארזי

 
 יוק מבחינתי זה כבר, איך אומרים אנחנו בדרך להצלחה... דב עייאש: .גב' רונית ד

 
 זה הכיוון, בדיוק זה הכיוון.  מר יוסף ניסן:

 
 בדיוק.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 מאשה את רוצה לומר מילה על העניין?  מר יוסף ניסן:

 
בעיקר תודה... נמצאים שם שנתיים. בשנתיים הנוכחיים... של  גב' מאשה:

ידה ותיקון ומאז שהמועצה נבחרה, ואנחנו רק באמת תהליך למ
זה צוות, צוות של מטפלות  עולים למעלה. כן יש... הן אם

שמגיעות, בין אם זה... חדשה, בין אם זה טיפוח המקום, ואנחנו 
בשרונית לפחות יש מלא משפחות  משתדלים... כל ההורים כי יש

, צעירות. אנחנו זקוקים לזה, אנחנו... המקום הוא מקסים
המקום גדול ועצום... כל שאר הגנים ריקים, אני באופן אישי 

  -הייתי גן גן
 

לי יש מקום עמוק בלב לגן הזה, הבן שלי בצבא הוא מפקד טנק,  עייאש: .גב' רונית ד
מלא מקום בנחליאלי באמת,  גדל בגן הזה. אז יש לי מלא מלא

 -והיינו בלופ של לא להצליח כל כך הרבה, חשוב לי להבין
 
קום הזה... כל הזמן בסביבה טובה... ושיהיו עם יד על המ ' מאשה:בג

הדופק, מה צריך לשנות, לאן צריך ללכת... ובין השאר זה תלוי 
בהורים, לא לשים את הילד... ומזה התחלנו בשיתוף מלא עם 

  -ה אנחנו כן הרגשנו שזה מתקדםהמועצ
 

 יופי.  :גב' עדי זנד
 

צריכים להיות השגרירים של המקום. זה  ת ההוריםזאת אומר עייאש: .גב' רונית ד
 השינוי. 

 
  )מדברים יחד(

 
 בשביל זה צריך שביעות רצון.  :גב' עדי זנד
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 תודה מאשה.  100% מר יוסף ניסן:

 
שביעות רצון של הורים מביאה עוד הורים, לא, אבל אין ספק ש :גב' עדי זנד

 חד משמעית. 
 

 אוזן. זה עובר מפה ל :חגית מ. מימוןגב' 
 

עוד פעם אני אומר, יש המון לקחים, החל מהתחום הניהולי שם,  :מר אלעד ארזי
אני יכול אפילו לומר מילים יותר חריפות, אבל אולי זה לא 

ומר אפילו ברמה המקום, ובסוף עשינו צוות חשיבה. אני אוכל ל
  -שהצלחנו להביא את מלכה, גן מלכה המפורסמת

 
 מלכה דהן.  מר יוסף ניסן:

 
 היא באמת אות ומופת.  :גב' עדי זנד

 
הבאתי אותה, ישבנו במשרד והייתי ממש עם דמעות בעיניים, כי  :מר אלעד ארזי

כולה חולה כשביקשתי ממנה היא נרתמה, זה היה מדהים. וגם 
לה גם נכנסת בשנה הבאה. אנחנו בכיוון הנכון, אחת המטפלות ש

 אבל צריך להתעסק עם זה. 
 

 כל הכבוד.  : מר שלומי שטרית
 

 נהדר.  :גב' עדי זנד
 

 זה לצאת מהלופ הזה זה יופי.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 כל הכבוד.  :גב' עדי זנד
 

תוח זה בדיוק הכיוון ואני חושבת שהפוטנציאל הוא באמת לפ מר יוסף ניסן:
ילדים, ואז אנחנו מצליחים להיות מאוזנים  60את השנה עם 

 כבר. 
 

 וסי. המתנה ירשימות  גב' בתיה הרפז:
 

 יש פוטנציאל גם ליותר.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 זאת המטרה.  מר יוסף ניסן:
 

 אנחנו רוצים להגיע לרשימות המתנה.  :גב' עדי זנד
 

 אין שום סיבה שלא.  :מר אלעד ארזי
 

 ויבואו לראש המועצה לשכנע אותו לקבל, אז זה יהיה יותר טוב.  :די זנדגב' ע
 

 ידו בבקשה בבקשה. ו ויגשיעמד גב' בתיה הרפז:
 

 מה אצל מלכה היינו נרשמים לפני שהילדים נולדו.  :גב' עדי זנד
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  )מדברים יחד(

 
חברים, אני רוצה עוד לעדכן שלקחנו חברה לאיתור קולות  מר יוסף ניסן:

אים במועצה. יש חברות שגם מאתרות עבורך וגם מגישות קור
ה שרק מאתרת עבורך, אנחנו כרגע בשלב פיילוט, לקחנו חבר

  -קולות קוראים. חתמנו איתה
 

 וכמה עולה התענוג?  עייאש: .גב' רונית ד
 

 ₪?  2,500זה  מר יוסף ניסן:
 

 ₪ לחודש.  800 :חגית מ. מימוןגב' 
 

 ₪ לחודש...  008חודשים.  3 מר יוסף ניסן:
 

  )מדברים יחד(
 

לשר  מגישים. בנושא של מעבר צה"ל דרומה, כתבנו מכתב מר יוסף ניסן:
רמטכ"ל. ואני הביטחון החדש, שהוא דומה למה שכתבנו אז ל

תנו, חברת באמת שוקל בימים האלה אם לקחת חברה שתייצג או
 -לובינג

 
 הצעות.  3ייעוץ אסטרטגי, יש לנו וחברות לובינג  גב' עדנה זטלאוי:

 
ייעוץ אסטרטגי, ואמרתי להם שאם תהיה הצעה אטרקטיבית,  מר יוסף ניסן:

ה קשורה בהצלחה של הדבר הזה, אז יכול להיות שהיא תהי
ן אז אנחנו נדון בזה, מחר ביקשתי ואנחנו נדו שאנחנו נלך על זה.

 בזה. 
 

 בהצלחה של מה?  גב' ברוריה אליעז:
 

  -להעביר את קריית המודיעין לא לליקית אלא לפה גב' עדנה זטלאוי:
 

 לצפון, להבים צפון.  מר יוסף ניסן:
 

  -אתה מודע לזה :יאשעי .גב' רונית ד
 

 הלוואי.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 10די לדחות את זה בעוד שמהלך כזה זה בדיוק מה שמחפשים, כ עייאש: .גב' רונית ד
 שנים. 

 
 לא, זה חוסך גם זמן וגם כסף.  מר יוסף ניסן:

 
 התכנון.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 התכנון.  מר יוסף ניסן:
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 י אני אסביר לך. אז בוא התכנון, עייאש: .גב' רונית ד
 

  )מדברים יחד(
 

 הם רוצים לבנות תחנת רכבת שם, מסילה.  מר יוסף ניסן:
 

 )מדברים ביחד(
 

אני רוצה לספר משהו בבקשה. התוכנית של שכונת שרונים  : מר שלומי שטרית
  -. שכונת שרונים8200למעשה היא הייתה לטובת 

 
 נכון.  גב' עדנה זטלאוי:

 
  -י ישבתי לא פעם ולא פעמייםאנ : מר שלומי שטרית

 
 זה לא סוד, זה דובר כאן... המועצה.  גב' עדנה זטלאוי:

 
  -התוכנית נפלה : מר שלומי שטרית

 
 זה בפרוטוקולים לפתוח.  עייאש: .גב' רונית ד

 
לכן גם דינה של השכונה הזאת ליפול, אבל המדינה לא רוצה  : מר שלומי שטרית

מגרשים. ואם  816-עוד את ה וציםלהפיל אותה. את מבינה הם ר
ייקחו את השכונה  8200-אנחנו נצליח באמת לקדם את זה ו

הזאת, אני שאפו מצדיע לך, הלוואי וזה יהיה כך. אבל כולנו 
 יודעים שזה לא יהיה כך, ואני מקווה שכן יהיה. 

 
 אגב השכונה הזאתי לא קשורה אם צה"ל עובר לכאן או לליקית.  מר יוסף ניסן:

 
 לא, אז היה, אתה זוכר שישבנו עם דובי וייסגלס?  : י שטריתמשלומר 

 
 נו מה זה קשור?  מר יוסף ניסן:

 
אז הייתה התוכנית של אלי לוי לגבי השכונה החדשה, הוא רצה  : מר שלומי שטרית

  -להביא לפה, שקריית המודיעין תבוא לכאן
 

 לא, למגורים, למגורים.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 רק על המגורים דובר.  לא, מר יוסף ניסן:
 

 עוד לא היה לנו את המשולש הצפוני.  גב' עדנה זטלאוי:
 

  -... לא נכון, יש לכם טעות, לא במשולש : מר שלומי שטרית
 

עוד לא היה אצלנו, אבל הגשנו כבר את הבקשה כדי שזה ייעשה,  עייאש: .גב' רונית ד
 ממש לא. 

 
 החדשה.  כונההיה גם במשולש וגם בש : מר שלומי שטרית
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 אני מצטערת, אף אחד מכם לא היה, תנו לי.  עייאש: .גב' רונית ד
 

שיפוצים, אלעד אולי קצת  2טוב חברים, אני רוצה לדבר על  מר יוסף ניסן:
 ירחיב. גם השיפוץ של המתנ"ס וגם השפ"ח של גן יערה. 

 
  -טוב, שיפוץ המתנ"ס בגדול תוכנן ואושר. אנחנו כרגע :מר אלעד ארזי

 
 אגב זה במימון מפעל הפיס.  יוסף ניסן: מר

 
  -כן, במימון מפעל הפיס כמובן :מר אלעד ארזי

 
לא, גם שלנו, גם שלנו המימון. היה תב"ר שנפתח לשיפוץ  עייאש: .גב' רונית ד

₪  380,000המתנ"ס, היה תב"ר שהוגש ואושר. אבל יש לנו שם 
 הזה. כום בסך הכול, ומתוכו יש לנו חלק לא מבוטל מתוך הס

 
 לא, אני לא זוכר בדיוק מה החלק הלא המבוטל.  :מר אלעד ארזי

 
₪, סך  120,000החלק הלא מבוטל הוא, אני לא זוכרת אם זה היה  עייאש: .גב' רונית ד

 ₪.  380,000הכול זה היה 
 

 ₪.  260,000-₪ ו 120,000 :חגית מ. מימוןגב' 
 

ניהם, אבל יש תב"ר שאושר, ויש לנו ה ביאני לא זוכרת את החלוק עייאש: .גב' רונית ד
 חלק לא מבוטל בכסף הזה. 

 
 . 2/3-ו 1/3זה בערך  מר יוסף ניסן:

 
  -? יום שלישי אתם יושביםביום שלישי ועדת, נכון :מר אלעד ארזי

 
 ביום שלישי.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 מה קורה ביום שלישי?  גב' ברוריה אליעז:

 
שצריכה לקבל את הממצאים של המכרז  רזיםיש ועדת מכ גב' עדנה זטלאוי:

 ולהחליט על הזוכה. 
 

 ביום שלישי הקרוב?  :קובי נודלמן עו"ד
 

 יום שלישי הקרוב כן. גם המתנ"ס וגם שיפוץ המדרכות.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 שיפוץ המדרכות נכון.  :מר אלעד ארזי
 

 רגע את שיפוץ המדרכות אנחנו לא עשינו?  : מר שלומי שטרית
 

 לא. רק פתחנו אותו.  נה זטלאוי:עד' גב
 

 זה כולל את העיגולים האלה שצריך לסיים אותם?  גב' ברוריה אליעז:
 

 מעגלי תנועה?  :גב' עדי זנד
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  -המעגלים גב' ברוריה אליעז:

 
 זה כבר אישרנו.   :גב' עדי זנד

 
 מתי יבטלו כבר את הקפיצות האלה?  גב' ברוריה אליעז:

 
 אוד. ב מבקרו מר יוסף ניסן:

 
 מתי?  גב' ברוריה אליעז:

 
 אלה, אלה שאת מדברת עליהם.  מר יוסף ניסן:

 
 איזה קפיצות?  גב' עדנה זטלאוי:

 
 מתי זה קורה?  גב' ברוריה אליעז:

 
 זה כבר מאושר מהישיבה הקודמת.   :גב' עדי זנד

 
 . שבועות בערך ייצא מכרז לשדרות חוגלה 3... ייצא מכרז. תוך  מר יוסף ניסן:

 
 ביחד עם זה, ביחד, נוציא את המכרז הזה.  :מר אלעד ארזי

 
 זה מבורך.  גב' ברוריה אליעז:

 
 השפ"ח של זה.  מר יוסף ניסן:

 
 מרכז קהילה משפחה.  גב' בתיה הרפז:

 
 מרכז קהילה משפחה.  מר יוסף ניסן:

 
 היו לנו מספר ישיבות עם רותי רובין, בתיה, אנוכי. עשינו שם :מר אלעד ארזי

נון הבאנו אדריכלית חיצונית, יש שם תכנון מקסים. אני תכ
  -מעריך שאנחנו

 
 איפה מקימים את זה?  גב' ברוריה אליעז:

 
 גן יערה הישן.  :קובי נודלמן עו"ד

 
 רחוב יערה גן יערה.  :מר אלעד ארזי

 
 מן היסוד מקימים אותו?  גב' ברוריה אליעז:

 
  -המבנה את לא, לא, לא, מקימים :קובי נודלמן עו"ד

 
 נעשה שם שיפוץ.  :מר אלעד ארזי

 
יש שם מבנה של הגן הישן, שעושים לו התאמה בגלל שהוא ישן  עייאש: .גב' רונית ד

 הרוס מסוכן. 
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זה מיועד לשירותים נלווים להורים, גם של שירות פסיכולוגי, גם  :קובי נודלמן עו"ד

 פה אבחונים דידקטיים, כל מיני שירותים שהורים צריכים
ויוצאים החוצה ומחפשים בחוץ, רוצים לתת להם את זה במחיר 

 -יותר מותאם
 

 מי יושב שם? מי מאכלס את זה?  גב' ברוריה אליעז:
 

  -מישורי :קובי נודלמן עו"ד
 

 מישורי דרעי, ענת מישורי.  :מר אלעד ארזי
 

 ענת מישורי היא זו שתנהל את הפרויקט הזה.  :קובי נודלמן עו"ד
 

 לא, מי מאכלס את המקום?  אליעז:יה גב' ברור
 

 -חלקים 2-המקום מחולק ל גב' בתיה הרפז:
 

 אנשי מקצוע.  :קובי נודלמן עו"ד
 

  -חלק אחד זה מרכז קהילה משפחה, שייתן מקום ומענה גב' בתיה הרפז:
 

 לפעילות למשפחה.  :קובי נודלמן עו"ד
 

לאימהות ים לפעילות משפחתית סדנאות הרצאות בנושא גב' בתיה הרפז:
  -צעירות, מתבגרים

 
 נכון, נשים בהיריון, נשים אחרי לידה.  :קובי נודלמן עו"ד

 
 רפואיים.  -עם טיפולים פרא השני זה השפ"ח שייתן גם מענהוהחלק  גב' בתיה הרפז:

 
 וזה לכל הגילאים.   גב' ברוריה אליעז:

 
 נכון.  :קובי נודלמן עו"ד

 
   "ב.מהפעוטון ועד י גב' ברוריה אליעז:

 
 מרכז קהילתי, לא י"ב.   :קובי נודלמן עו"ד

 
 עד מתי?  גב' ברוריה אליעז:

 
 לא, זה יותר לילדים.  גב' בתיה הרפז:

 
  -את מדברת על השירותים :קובי נודלמן עו"ד

 
 כן.  גב' ברוריה אליעז:

 
 שיינתנו שמה, אפשר לתת לכולם כן.  :קובי נודלמן עו"ד

 



 

 19 

 אוקיי.  גב' ברוריה אליעז:
 

 זה שפ"ח לכל...  ' בתיה הרפז:גב
 

 כי אם יש את זה אני רוצה שכל ילד בכל גיל ייהנה מזה.  גב' ברוריה אליעז:
 

 טוב.  מר יוסף ניסן:
 

 תהיה מערכת עבודה.  גב' בתיה הרפז:
 

 אוקיי אני עובר לנושא הבא, זה הנושא של הפריצות.  מר יוסף ניסן:
 

  -חה, לפני שאתה עובר לפריצותסליבעניין מבנים  עייאש: .גב' רונית ד
 

 כי אם זה בכל גיל חבל שלא הייתי מודעת לזה.  גב' ברוריה אליעז:
 

 מבנים שעומדים, איך אומרים יפים וזה.  2בעניין מבנים יש לנו  עייאש: .גב' רונית ד
 

 אילו?  :מר אלעד ארזי
 

  -גם מועדון הנוער וגם ה עייאש: .גב' רונית ד
 

  -ול... המתנ"סהמח :מר אלעד ארזי
 

 המחול כבר עובד.  מר יוסף ניסן:
 

 המחול לא עובד.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 עובד, עובד, גם היום עבד.  מר יוסף ניסן:
 

 לא עובד כי הבת שלי רוקדת בלט, הוא עוד לא עובד.  עייאש: .גב' רונית ד
 

יוד, הם ל צמועדון הנוער נמסר גם למתנ"ס הם בשלבי רכישה ש :מר אלעד ארזי
 הבטיחו לי עד סוף החודש לסיים רכישה של ציוד. 

 
 יש כבר מסירה.  מר יוסף ניסן:

 
  -אני מאוד מבקשת, לא לחכות לטקסים ועניינים, להפעיל את עייאש: .גב' רונית ד

 
 ברור, גם המחול עובד.  :מר אלעד ארזי

 
 נס. התככי גם הנוער הקיץ הגיע וזה הזמן שלהם ל עייאש: .גב' רונית ד

 
  )מדברים יחד(

 
 ... מה נהיה ממנו?  : מר שלומי שטרית

 
מה זה מה נהיה, אני מכירה את התכנון של זה, בוודאי שאני  עייאש: .גב' רונית ד

 יודעת מה נהיה. 
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 . 2-חילקו אותו ל : מר שלומי שטרית

 
  -צריכים לחלק אותו, אני לא יודעת מה בפועל יצא אבל 3-ל עייאש: .גב' רונית ד

 
 לא חילקו אותו, זו הייתה התוכנית.  מר יוסף ניסן:

 
 חלקים לכל שכבות הגיל.  3זו התוכנית, היו  עייאש: .גב' רונית ד

 
 שם. we workצריך להיות  : מר שלומי שטרית

 
 ? we workצריך להיות  עייאש: .גב' רונית ד

 
  -לא, ממש לא. חלק ממנו וזה משהו מודולרי מר יוסף ניסן:

 
 ? we workמה זאת אומרת  עייאש: .ית דרונגב' 

 
 מועדון נוער של הנוער.  : מר שלומי שטרית

 
  -עמדות להשכרה של 3יש שמה  מר יוסף ניסן:

 
 להשכרה לעסקים.  : מר שלומי שטרית

 
 איזה עסקים? גב' ברוריה אליעז:

 
  )מדברים יחד(

 
ל מעלה ריח לא יכויוסי, תבהירו את הנקודה הזאת, כי זה כב גב' ברוריה אליעז:

 טוב, ושיבינו מה העניין. 
 

כי אנחנו עכשיו בתקופה של קיץ. בקיץ הילדים צריכים תכנית  עייאש: .גב' רונית ד
אזורים היה כי כיתה  3-נוער מסודרת, בצורה כזאת, והחלוקה ל

ז' ברגע שיושבים, ברגע שיש שם י', י' לא יושבים ז'. לכן החלל 
ז' -חלקים, כדי ש 3-הרעיון היה לכן האחד הזה לא עבד ככה. ול

יישבו לבד וי"ב יישבו לבד וכן הלאה, זה היה הרעיון, זה היה 
  -הקונספט. ללכת

 
 ... לקחו מאוד אלפי שקלים.  : מר שלומי שטרית

 
רגע, ללכת ולהשכיר את זה עכשיו בשביל אינטרסים כלכליים או  עייאש: .גב' רונית ד

המועדון, זה מה שצריך  רוחבשביל אנשים, זה לא מתאים עם 
 לעשות. 

 
אגב זה קונספט שהוא ידוע, הוא קורה בהרבה מקומות בארץ,  מר יוסף ניסן:

 בדקנו את זה. 
 

  -אבל יוסי אתה צריך להבין עייאש: .גב' רונית ד
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 זה משהו שמחייב, משלב את כל הקהילה במקום הזה.  מר יוסף ניסן:
 

ביא לדיון, אתה לא יכול להחליט, ולהחליט לה אבל אתה צריך עייאש: .גב' רונית ד
 שאתה לוקח את זה מהנוער שלנו. 

 
 בסדר, נביא את זה לדיון אין בעיה, נביא את זה לדיון.  מר יוסף ניסן:

 
לא, מה זאת אומרת? אתה לוקח את זה מהנוער, זה היה מועדון  עייאש: .גב' רונית ד

 ... נוער, זאת המטרה שלו
 

ום בעיה נביא את זה לדיון בסדר. תעלי את הנושא לדיון, שן אי מר יוסף ניסן:
 נעלה את זה. 

 
כי אני שאלתי את  by the wayאתה מדווח פה עכשיו במועצה, זה  עייאש: .גב' רונית ד

 השאלה, זה לא שאתה מדווח על זה. 
 

בהמשך לכך אני רוצה לשאול האם זה עדיין לא נפתח בגלל  גב' ברוריה אליעז:
  הקורונה?

 
 לא, צריכים עוד לעשות שם התאמות, עדיין יש ציוד.  מר יוסף ניסן:

 
 יש הפרדה בין מרכז נוער ומרכז צעירים.  פרופ' עפר לוי:

 
 נכון.  :קובי נודלמן עו"ד

 
מה צריך לעשות עוד? אני הבינותי, אז תתקנו אותי אם הבינותי  גב' ברוריה אליעז:

 לא נכון. 
 

  -מועדון נוער שכרגע נשאר רק שם ברוריה, יש :מר אלעד ארזי
 

 שגם שופץ, שגם שופץ.  מר יוסף ניסן:
 

 לרהט אותו.  :מר אלעד ארזי
 

 רק הריהוט נותר?  גב' ברוריה אליעז:
 

 זה צד אחד, ובצד השני כרגע...   :מר אלעד ארזי
 

מה זה גם, שהדברים יהיו ברורים, גם לי זה לא ברור, ואני לא  גב' ברוריה אליעז:
לסוגיה הזאת, נדרשתי לה. כי בפעם האחרונה שאני  סתינכנ

נדרשתי למקום ולעניין, זה היה כאשר שיפצו מועדון נוער, 
וכאשר דיברו על כך שאוטוטו בפסח הוא יהיה כבר מוכן. משום 
שנגזרה עלינו גזרת הקורונה אז אנחנו עדיין לא נמצאים בפסח, 

היה  כולאלא הרבה אחרי. עכשיו השאלה שלי היא אם זה י
להיות כבר בפסח פתוח ולשימוש הילדים הנוער, האם זה עומד 

  לקרות, האם זה לא עומד לקרות בקרוב בגלל הקורונה?
 

 שמישהו לא ייקח לך את זה מהנוער.  עייאש: .גב' רונית ד
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או מה יש להוסיף בעניין שאולי לא ידוע כאן לציבור וגם לי לא  גב' ברוריה אליעז:

מלבד נושא הנוער. והיה ראוי שמי שעובד  חר,שום דבר א ועיד
 עם הנוער ומופקד על זה, יידע אם יש שינוי. 

 
 צודקת.  עייאש: .גב' רונית ד

 
מה שקרה קודם כל שהסתיימה הבנייה של מועדון הנוער,  מר יוסף ניסן:

החלטנו גם לפרק עוד חלק גדול של עבודה של אבנים שנפלו. 
 יתה עוד עבודה לפני זה. והיקיבלנו החלטה בסיום השיפוץ, 

 
 כן, ראיתי ששיפצו אבנים שנפלו, ראיתי.  גב' ברוריה אליעז:

 
 לא, עכשיו זה אחיד, הכול זה כבר אחיד.  מר יוסף ניסן:

 
  -אוקיי, זה נראה יפה מאוד, הלכתי בזמנו גב' ברוריה אליעז:

 
 אבל יוסי קיבלת גם תב"ר על זה.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 ממש על סוף התפרצות הקורונה הלכתי לראות, וזה היה יפהפה.   אליעז:יה גב' ברור

 
 נכון.  עייאש: .גב' רונית ד

 
  -כן, היו גם אישורים שהיו צריכים לקבל מהג"א מר יוסף ניסן:

 
  -וגם אמרתי שאני גב' ברוריה אליעז:

 
 מהג"א כיבוי אש, היה גם כן...  מר יוסף ניסן:

 
 נראה לי מאוד מתאים.  םג זה גב' ברוריה אליעז:

 
 זה גם התעכב.  מר יוסף ניסן:

 
 תספרו לנו איפה זה עומד היום, מתי זה ייפתח.  גב' ברוריה אליעז:

 
 זה כרגע בשיפוץ סופי, שזה אמור לדעתי חודש.  מר יוסף ניסן:

 
  -המועדון ייפתח עכשיו :מר אלעד ארזי

 
 הנוער יוכל לבוא?  גב' ברוריה אליעז:

 
 כן.  יסן:ף נמר יוס

 
  -החלק השני בתוך :מר אלעד ארזי

 
 הנוער כבר יכול לבוא כן.  מר יוסף ניסן:

 
  )מדברים יחד(
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 כדאי שתקדימו קיץ עכשיו.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 אני גם מסכימה.  גב' ברוריה אליעז:
 

 שיהיה להם מקום התכנסות זה היה שנים.  עייאש: .גב' רונית ד
 

ם אפשר לזרז, הנוער על פי ההחלטה החדשה של בית המשפט א :גב' ברוריה אליעז
 ימים. ולפניו עוד חודשיים.  10הנוער כבר בחוץ 

 
  )מדברים יחד(

 
 אבל אני שואלת אם הקורונה מונעת את זה.  גב' ברוריה אליעז:

 
אבל גם לא מונע, כרגע קשה להתכנס לא, זה לא קשור לקורונה.  מר יוסף ניסן:

  -שם בצורה
 
  -למה? אני למשל אתם תחשבו שאני לא נורמלית ברוריה אליעז:' בג
 

יוסי, שווה אולי להביא לישיבה הבאה את הפרויקט ולהציג  :קובי נודלמן עו"ד
 אותו. 

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

 
 בונה שתשמש אותנו גם לישיבה לא, אני רוצה לומר רק הערה גב' ברוריה אליעז:

הבאה. כן צריך באופן חיובי לחשוב על המקום כמשמש את 
 הנוער וכמה שיותר מהר. 

 
 כן.  מר יוסף ניסן:

 
הקורונה לא צריכה להוות בעיה אמיתית, אפשר לשבת במקום  גב' ברוריה אליעז:

הרחב ההוא, כי הוא נבנה באמת ברוחב לב, אפשר לשבת בצורה 
וק במרחק המתבקש. לי יש מתנדבים שהפסיקו המתבקשת כח

לבוא להרצות בפני הנוער, אתם זוכרים את התוכנית שלי, בגלל 
נות הקורונה. אני בשיחה איתם חלקם הלא קטן הביע נכו

שבתנאים נכונים, הם יבואו ויעשו את הפעילויות שלהם בפני 
הנוער. הראשון שהביע את הנכונות זה יוסי אליעז, שלמרות 

איש לא צעיר הוא מוכן לבוא לשים את המסכה ולעשות שהוא 
 את שלו. ויש לי הרבה כאלה בנושאים מגוונים. 

 
  -בתיה, בתיה מר יוסף ניסן:

 
דבר שיהיה להם טוב, שישמחו. הם רק עוברים, לא קרה  אין גב' ברוריה אליעז:

 כלום. 
 

 לא, מותר להם לעבור.  גב' בתיה הרפז:
 

 ר להם. בטח שמות  :גב' עדי זנד
 

אז לכן אני אומרת שאם אנחנו מייצגים כאן, אני יושבת כאן על  גב' ברוריה אליעז:
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 התקן שאני צריכה להיות להם לפה. 
 

 צודקת.   :גב' עדי זנד
 

 אז אני מבקשת שהעניין הזה יקבל את הדחיפה שלי.  גב' ברוריה אליעז:
 

 לענייני ביזנס.  , איך אומרים מעשר1/3ושלא ייקחו  עייאש: .גב' רונית ד
 

 אוקיי טוב.  מר יוסף ניסן:
 

 אנחנו שומרים אל האינטרסים של הנוער.  עייאש: .גב' רונית ד
 

גם לישיבה הבאה, בסדר? אני רוצה בסדר, אנחנו נביא את זה  מר יוסף ניסן:
  -בסיום הדיווח שלי, אנחנו פה

 
 ביטחון, אמרת ביטחון.  עייאש: .גב' רונית ד

 
אני אדווח רגע על הביטחון ואז ניגע לזה. בביטחון אני רוצה  :מר יוסף ניסן

, באמת 2020לעומת  2019-יוני מ-לומר דבר כזה, ביחס לאפריל
ועים במהלך חודשיים, שגם הם איר 2טפו טפו טפו יש לנו רק 

, אתה פע"ר מאוד מאוד גבוליים, לא ברור בכלל שזה עבירות
 רוצה לומר על זה משהו דני? 

 
אני לא אפרט כמה עבירות היו במהלך החודש האחרון, אנחנו  לכה:מר דני מ

אני לא  פע"ר נהיה עדינים זה ממש לא ברור אם זה באמת עבירת
כרגע גם מול המשטרה, אבל  רוצה להיכנס לפרטים, אבל בבחינה
 -אני אומר חודשיים שלושה אחרונים

 
 דבר טוב קרה מהקורונה.  :גב' עדי זנד

 
 בדיוק.  ש:עייא .גב' רונית ד

 
 בשנה שעברה.  20אירועים לעומת  2יש לנו  מר יוסף ניסן:

 
 מצוין.  :גב' עדי זנד

 
 . 20לעומת  מר יוסף ניסן:

 
 ח. איזה ספת עייאש: .גב' רונית ד

 
שלומי אני מניח שאתה מרוצה מהתוצאות, שמח בתוצאות  מר יוסף ניסן:

 האלה. 
 

 בוודאי.  : מר שלומי שטרית
 

 מאוד.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 אנחנו כולנו שמחים מהתוצאות האלה, ואין ספק...  :גב' עדי זנד
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 ניסיון הפריצה היה אצלנו בבית יוסי.  עייאש: .גב' רונית ד
 

  -ואין ספק שהנוכחות של הניידת מאוד מאוד משמעותית :נדגב' עדי ז
 

 וגם הסגירה של כל היישוב.  מר יוסף ניסן:
 

 של היישוב, מרגישים את זה, מרגישים את זה.  והסגירה :גב' עדי זנד
 

זה סיום הדיווח שלי, אז אני רוצה לומר לעפר מזל טוב על  מר יוסף ניסן:
 הפרופסור. 

 
 גיע לו. מ גב' בתיה הרפז:

 
 ממש מגיע לו.  עייאש: .גב' רונית ד

 
  -לא בכל יום חבר מועצה בלהבים נעשה פרופסור, אז באמת מר יוסף ניסן:

 
 כן ירבו. אנחנו צעירים.  רוריה אליעז:גב' ב

 
, זה לא דבר מובן מאליו בכלל. זאת 2האמת היא שיש לנו  מר יוסף ניסן:

ה רשויות בארץ יש פרופסורים פה. אני לא יודע כמ 2אומרת 
פרופסורים כחברי מועצה, אז זה בהחלט כבוד וגאווה  2להם 

 גדולה. 
 

 . 2, 1-דל לזה ג 0-יוסי גם התחלתם מ פרופ' עפר לוי:
 

 נכון.  מר יוסף ניסן:
 

  -בסוף הקדנציה פרופ' עפר לוי:
 

 נכון, נכון.  מר יוסף ניסן:
 

 סי. גם אינם... תגיד יווכל השאר  גב' ברוריה אליעז:
 

  )מדברים יחד(
 

 לחיים ילד.  גב' ברוריה אליעז:
 

 לחיים.  מר יוסף ניסן:
 

 תודה רבה.  פרופ' עפר לוי:
 

 חיים בעידן הקורונה זה קשה. ל מר יוסף ניסן:
 

פרט לעוגה יש לנו גם משהו לקרוא לו, לא? ולמסור לו. יש לנו  גב' ברוריה אליעז:
 בצהריים.  לקרוא לו ולמסור לו. לא דיברנו על זה

 
 את מפתיעה את יוסי גם עכשיו.  :קובי נודלמן עו"ד
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 אני חשבתי שאת מדברת איתי על עדי.  מר יוסף ניסן:
 

 איזו עדי?  יה אליעז:גב' ברור
 

הא את צודקת, את צודקת, זה אצלי וזה יהיה בישיבה הבאה,  מר יוסף ניסן:
 בסדר? זה יהיה בישיבה הבאה. 

 
 ת כל ההפתעה, מה יהיה? גילית א :גב' עדי זנד

 
 ברוריה כל הכבוד באמת.  מר יוסף ניסן:

 
 אין את חדה.  :גב' עדי זנד

 
 כל הכבוד.  מר יוסף ניסן:

 
 אחרי בלותך הייתה לך עדנה.  ברוריה אליעז: גב'

 
  -לא, אני רוצה להגיד משהו שהקורונה הזאת הפכה אותך חדה :גב' עדי זנד

 
 תי קודם? ומה היי גב' ברוריה אליעז:

 
 עוד יותר חדה עכשיו את, עוד יותר.  :גב' עדי זנד

 
 בישיבה הבאה זה אצלי.  מר יוסף ניסן:

 
 ' בתיה הרפז, מנהלת מחלקת חינוך. אישור הארכת שירות לגב .3
 

טוב אנחנו ניגשים לנושאים שיש לנו על הפרק, מקווה שזה ייקח  מר יוסף ניסן:
את השירות  חנו מאריכיםפחות זמן ממה שקרה עד עכשיו. אנ

 לגברת בתיה הרפז, היא צריכה להיות פה לא להיות פה? 
 

 עדיף שהיא תצא.  עו"ד יגאל ברק:
 

 יף. עד מר יוסף ניסן:
 

 אני יכולה לצאת.  גב' בתיה הרפז:
 

 כן, את צריכה לצאת.  מר יוסף ניסן:
 

 למה את צריכה לצאת? מה הולך להיות פה?  גב' ברוריה אליעז:
 

 היועץ המשפטי אמר.  עייאש: .רונית דגב' 
 

 הא הולכים לדון בך, להתראות.  גב' ברוריה אליעז:
 

 ביי.  גב' בתיה הרפז:
 

 -לא צריך, את והמבקר תישארו פה : מר שלומי שטרית
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 היועץ המשפטי. זה לא אתה מחליט, יש יועץ משפטי.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 תון? יש לי עיתון. בתיל'ה את רוצה עי גב' ברוריה אליעז:

 
 למה אתם הולכים לדון הרבה?  גב' בתיה הרפז:

 
 עד שתצאי זה ייגמר.  :קובי נודלמן עו"ד

 
 חכה ונראה. נ גב' ברוריה אליעז:

 
תיכנסו לחדר לדון אותו, לא תחיל דיון, י אםלכם ש מציעה אני גב' עדנה זטלאוי:

 בפומבי. 
 

  -הגיד, השאלה אם אנחנו עושים דיוןזה מה שבאתי ל עייאש: .גב' רונית ד
 

 בכל מקרה יש פה אנשים, היינו פה בסרט הזה.  :גב' עדי זנד
 

 היינו בסרט הזה.  :חגית מ. מימוןגב' 
 

 אנחנו לא יכולים...  :גב' עדי זנד
 

זה גם נכון, אתם יודעים מה בואו נדחה את זה לסוף ואז נשחרר  מר יוסף ניסן:
 את האנשים. 

 
 כן.  זטלאוי: גב' עדנה

 
 כן לגמרי.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 כבר היינו בסרט הזה.  :גב' עדי זנד

 
 בסדר גמור הלאה.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 תגידו לה לחזור.  :דלמןקובי נו עו"ד

 
 בתיה אושר תחזרי.  מר יוסף ניסן:

 
 זה נגמר?  גב' ברוריה אליעז:

 
 לא, לא.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 לא, לא, לא, אנחנו דוחים את זה לסוף.  :דגב' עדי זנ

 
 למה בסוף? יש עוד מה לדון?  גב' ברוריה אליעז:

 
 פה רשימה, יש לך רשימה. אי אפשר לדון בנוכחות, יש  :קובי נודלמן עו"ד

 
  )מדברים יחד(
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 בהאת הדיון בסעיף לסוף הישידוחים  –החלטה 
 
 

 שינויים פרסונליים בדירקטוריון המתנ"ס. - 5לסעיף 
 

  -טוב מר יוסף ניסן:
 

 . 5-לתעבור  גב' עדנה זטלאוי:
 

  -שינויים פרסונליים בדירקטוריון המתנ"ס. אנחנו מחליף את מר יוסף ניסן:
 

 אותך.  עדנה זטלאוי: גב'
 

 לא, לא אותי.  מר יוסף ניסן:
 

 אותך, אותך.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 לירון לא שייך למועצה.  מר יוסף ניסן:
 

 לא, זה לא קשור אליי נו.  מר יוסף ניסן:
 

 אליך, אליך.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 לא.  מר יוסף ניסן:
 

 לירון לא שייך למועצה.  גב' עדנה זטלאוי:
 

אלעד. אלעד הופך להיות בם את גברת פחימה מחליפילא, אנחנו  מר יוסף ניסן:
 חבר, בסדר? זה השינוי היחידי. 

 
 פחימה ואלעד?  גב' עדנה זטלאוי:

 
 כן. בסדר? כולם בעד?  מר יוסף ניסן:

 
 מי זאת פחימה רק?  עייאש: .נית דגב' רו

 
 עובדת המועצה.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 . מהרווחה :דוברת

 
 מה היא הולכת להיות?  גב' ברוריה אליעז:

 
 עובדת מועצה?  עייאש: .גב' רונית ד

 
 כן.  מר יוסף ניסן:

 
 מה היא הולכת להיות?  גב' ברוריה אליעז:
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"ס. היא הסכימה אז בלחץ והיא היא יוצאת מהנהלת המתנ מר יוסף ניסן:
  -שמחה

 
 מה לעשות?  גב' ברוריה אליעז:

 
 להחליף, מחליפים אותה.  :קובי נודלמן עו"ד

 
 מחליפים אותה במי?  גב' ברוריה אליעז:

 
 באלעד.  :קובי נודלמן עו"ד

 
 באלעד.  מר יוסף ניסן:

 
 באלעד, בהנהלת המועצה.  פרופ' עפר לוי:

 
 כנס והיא במקומו. אלעד יי מר יוסף ניסן:

 
 אני לא יודעת מי היא, אני יודעת מי הוא.  גב' ברוריה אליעז:

 
 רגע אז פה אחד יש לנו פה?  עדנה זטלאוי:גב' 

 
  -פה אחד, פה אחד מר יוסף ניסן:

 
 אפשר רגע שנייה, עוד פעם אני לא הייתי בקשב.  :גב' עדי זנד

 
טוריון המתנ"ס, מחליפים את גברת שינויים פרסונליים בדירק עייאש: .גב' רונית ד

 פחימה באלעד. 
 

 כן.  מר יוסף ניסן:
 

 גמור, מצוין.  בסדר :גב' עדי זנד
 

 עובד מועצה בעובד מועצה.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 כן.  מר יוסף ניסן:
 

 אין שום בעיה.  :גב' עדי זנד
 

משרד  למעשה המינוי הזה הוא בכפוף לוועדת המינויים של עו"ד יגאל ברק:
 הפנים, אבל זה פרוצדורה אחרת. 

 
 . 6 :קובי נודלמן עו"ד

 
  -עד. מינוי פרופסור עפר לויטוב, כולם ב מר יוסף ניסן:

 
 על מה זה היה, אני לא הייתי פה.  : מר שלומי שטרית

 
  -שפחימה יוצאת מהמתנ"ס גב' ברוריה אליעז:
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 ואלעד נכנס.  :קובי נודלמן עו"ד
 

 ליפים עובד מועצה בעובד מועצה. מח גב' עדנה זטלאוי:
 

 אלעד נכנס.  :קובי נודלמן עו"ד
 

 -עדאלעד, אל מר יוסף ניסן:
 

  -איך אמרת גב' ברוריה אליעז:
 

 לא, כי עפר זה הנושא הבא, עפר זה הנושא הבא.  מר יוסף ניסן:
 

 אני רואה את הנולד.  גב' ברוריה אליעז:
 

החלק הכי חזק אצלנו פה, צריך  יוסי הפרעת קשב וריכוז זה :גב' עדי זנד
  -ישיבות קצרות

 
 כן.  מר יוסף ניסן:

 
 נו מתפזרים. שעה ואנח :גב' עדי זנד

 
 כן.  מר יוסף ניסן:

 
 אפשר להתפזר.  3אחרי  :קובי נודלמן עו"ד

 
-אבל עדי מתוקה עם כל הכבוד, כאשר רוצים לדבר בעניין של ה גב' ברוריה אליעז:

מעגלים של הסבר, זה לא יכול לקחת  5-פעמים הצבעה ו 5, 1.1%
 שעה. 

 
רעת קשב וריכוז, לא לא, אני אמרתי הבעיה היא שלי של הפ :גב' עדי זנד

  -אמרתי על
 

מינוי של מר אלעד ארזי כחבר בדירקטוריון : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה
 המתנ"ס.

 
 מינוי פרופ' עפר לוי ליו"ר ועדת איכות הסביבה.  - 6לסעיף 

 
 . 6בואו נמשיך בבקשה. חבר'ה יאללה סעיף  :ודלמןקובי נ עו"ד

 
ליו"ר ועדת איכות הסביבה, הוא מחליף מינוי פרופ' עפר לוי  מר יוסף ניסן:

 אותי. אני אהיה חבר בוועדה הוא יו"ר. 
 

 גם פה אחד?  גב' עדנה זטלאוי:
 

  -הא אתה תהיה חבר עייאש: .גב' רונית ד
 

 כת להיות פרופסור. תשמע, לא סתם הפ גב' ברוריה אליעז:
 



 

 31 

 הם מתחלפים.  :קובי נודלמן עו"ד
 

 חבר. אתה תהיה  עייאש: .גב' רונית ד
 

 אני אהיה חבר והוא יהיה יו"ר כן.  מר יוסף ניסן:
 

  -הייתי יו"ר בהתחלה פרופ' עפר לוי:
 

 אתה רוצה שאני אהיה חבר?  מר יוסף ניסן:
 

 מה שאתה בוחר.  פרופ' עפר לוי:
 

 אני אהיה חבר כן.  מר יוסף ניסן:
 

 פשוט נהייתי יותר מעורב.  פרופ' עפר לוי:
 

 , היה פה פה אחד? רגע גב' עדנה זטלאוי:
 

 כן.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 כן.  מר יוסף ניסן:
 

את מינויו פרופ' עפר לוי ליו"ר ועדת איכות הסביבה : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 יכות הסביבה.  ומינויו של מר יוסי ניסן כחבר בוועדת א

 
 מינוי גב' ברוריה אליעז לחברת ועדת משנה לתכנון ובנייה.  - 7לסעיף 

 
 )מדברים ביחד(

 
 מינוי הגברת ברוריה אליעז לחברת ועדת משנה לתכנון ובנייה.  מר יוסף ניסן:

 
 לא הייתה לכם ברירה, כי אחרת לא היו אנשים.  ה אליעז:גב' ברורי

 
 לא, למה, למה?    עייאש: .גב' רונית ד

 
 כי כל אלה פסולים.  גב' ברוריה אליעז:

 
  )מדברים יחד(

 
 לעבודה.  אז תודה לכם שאתם דואגים לי ז:גב' ברוריה אליע

 
 לא, זה לא קשור.   עייאש: .גב' רונית ד

 
 . טוב גב' ברוריה אליעז:

 
זה לא קשור. המליאה עושה את העבודה. המליאה עושה את  עייאש: .גב' רונית ד

  -העבודה. אז את חברה במליאה
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 אבל היא רוצה שתעזרי.  :קובי נודלמן עו"ד
 

מלכתחילה, זה לא קשור לוועדת תכנון ובנייה. את יכולה להישאר  עייאש: .גב' רונית ד
 גם בחוץ, זה לא קשור. 

 
 הא מבחינתך זה בסדר.  אליעז:גב' ברוריה 

 
 לא.   עייאש: .גב' רונית ד

 
 הבנתי.  גב' ברוריה אליעז:

 
 הצבעתם?  :קובי נודלמן עו"ד

 
 כן. כולם בעד.  מר יוסף ניסן:

 
 ברוריה אז מוזמנת, אלוהים.  יאש:עי .גב' רונית ד

 
 חברים בואו נתקדם.  מר יוסף ניסן:

 
 פה אחד.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 בואו נתקדם.  ניסן: מר יוסף

 
 זה לא קשור רק למליאה.  עייאש: .גב' רונית ד

 
את מינויה של גב' ברוריה אליעז לחברת ועדת משנה : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 לתכנון ובנייה. 

 
 .2019דו"ח ממונה תלונות הציבור לשנת  - 8עיף לס

 
 -דו"ח ממונה תלונות הציבור לשנת 8 מר יוסף ניסן:

 
 תלונות.  0אין לו שום דבר, יש  :גב' עדנה זטלאוי

 
 קח פטיש דפוק על השולחן נו.  :קובי נודלמן עו"ד

 
דו"ח ממונה תלונות הציבור צריך להביא אותו לישיבה. אין  מר יוסף ניסן:

  -לונותת
 

 אין תלונות.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 ראינו כן.    עייאש: .גב' רונית ד
 

 ? 2019זה  פרופ' עפר לוי:
 

 נעבור הלאה, זה דיווח.  סן:מר יוסף ני
 

 .תאישור המלצת ועדת תמיכו - 9לסעיף 
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 אישור המלצת ועדת תמיכות.  מר יוסף ניסן:

 
 קיבלתם.  גב' עדנה זטלאוי:

 
  023.6.2הוועדה תתכנס ביום  מר יוסף ניסן:

 
 . ביום שלישי שלחנו לכםנכון אבל קיבלתם את זה.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 אישור תב"רים?  :קובי נודלמן עו"ד

 
 לא, תמיכות.  גב' עדנה זטלאוי:

 
  -מי הם ועדת תמיכות? מי הם האנשים? עדנה גב' ברוריה אליעז:

 
 חגית ויגאל.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 וחגית? אוקיי.  ה אליעז:גב' ברורי

 
 זה על פי חוק.  :קובי נודלמן עו"ד

 
 . אוקיי כולם פה אחד? ועדה מקצועית כן מר יוסף ניסן:

 
 מה?  עייאש: .גב' רונית ד

 
 מה, תמיכות.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 כן, מה ששלחתם?  עייאש: .גב' רונית ד

 
 מה ששלחנו אין משהו אחר.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 הסתכלנו ראינו.  עייאש: .ת דגב' רוני

 
 בסדר.  :גב' עדי זנד

 
  -רגע גב' ברוריה אליעז:

 
 אישור תב"רים.  :דלמןקובי נו עו"ד

 
 אני לא יודעת אם אני יכולה, אני לא רוצה לפגוע באף אחד.  גב' ברוריה אליעז:

 
 בבקשה.  גב' עדנה זטלאוי:

 
יכות שניתנים לגופים שלא אבל אני ראיתי שם סעיפים של תמ גב' ברוריה אליעז:

 ידוע לי כל כך למה הם צריכים את התמיכה הנוספת. 
 

 תבואי תשאלי.  :ןקובי נודלמ עו"ד
 

 גופים.  3זה סך הכול  עייאש: .גב' רונית ד
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 אז אחד מהם.  גב' ברוריה אליעז:

 
 בסדר, בואו נדבר, זו בדיוק המטרה.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 נדבר על שלושתם.  בואו גב' ברוריה אליעז:

 
 צופים, דור שלישי וחב"ד.  עייאש: .גב' רונית ד

 
  -ני רוצה לומראז א גב' ברוריה אליעז:

 
 . 3 עייאש: .גב' רונית ד

 
  -אני רוצה לומר על הצופים גב' ברוריה אליעז:

 
 על חב"ד.  גב' ברוריה אליעז:

 
 על צופים את מדברת?  :קובי נודלמן עו"ד

 
לא, על הצופים אני רוצה לומר ככה, שכל המוסיף אינו גורע,  ז:גב' ברוריה אליע

 יע בו רק נקצור יותר. משום שהנוער הזה באמת כמה שנשק
 

 . ןנכו עייאש: .גב' רונית ד
 

 וכאן אני בעד התמיכה בסכום הזה.  גב' ברוריה אליעז:
 

  -אפרופו צופים רגע לפני שאת ממשיכה :קובי נודלמן עו"ד
 

 אני עוברת הלאה כן.  יעז:גב' ברוריה אל
 

יש אליכם לפני שאת עוברת מהצופים, יש פניות לא יודע אם  :קובי נודלמן עו"ד
רבות לאחרונה בנושא הזה, שהשנה כמעט לא נערכה פעילות 

 בצופים. 
 

 כן.  מר יוסף ניסן:
 

  -ההורים שילמו מלא ודרשו החזר :קובי נודלמן עו"ד
 

 ה? בגלל הקורונ גב' ברוריה אליעז:
 

  -בדיוק. ודרשו החזר ואני יודע :קובי נודלמן עו"ד
 

 ל ההורים בצופים, זה בכיוון חיובי. מטופל, הייתה ישיבה ש מר יוסף ניסן:
 

 ולדעתי אם לא פעלו צריך להחזיר להם.  גב' ברוריה אליעז:
 

 ביום רביעי שעבר נפגשו.  :חגית מ. מימוןגב' 
 

 ברור.  :קובי נודלמן עו"ד
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 הכיוון חיובי.  ניסן: מר יוסף

 
 כן, נפגשו ביום רביעי.  :חגית מ. מימוןגב' 

 
  -להבאאבל  גב' ברוריה אליעז:

 
 שעבר? כי אני יודע שעוד השבוע לא היה, אוקיי.  :קובי נודלמן עו"ד

 
 נפגשו ביום רביעי.  :חגית מ. מימוןגב' 

 
  -אבל להבא שיקבלו כמה שאפשר גב' ברוריה אליעז:

 
 אולי לא הודיעו להורים.  רפז:גב' בתיה ה

 
 עוד לא שילמו לנו חזרה, אבל אמרו...  עייאש: .גב' רונית ד

 
 אבל יידעו אתכם?  ב' בתיה הרפז:ג
 

ועדת תמיכות יכולה להמליץ למועצה, המועצה יכולה לקבל את  גב' עדנה זטלאוי:
ההמלצה, היא יכולה לקבל את ההמלצה בחלקה, והיא גם כל 

 ההמלצה.  יכולה לדחות את
 

 לכן אני מתייחסת עכשיו.  גב' ברוריה אליעז:
 

 שלכם.  מנדטזה ה גב' עדנה זטלאוי:
 

תודה, תודה. לכן אני באמת חושבת שזה ראוי לדקה אחת דיון.  ברוריה אליעז:גב' 
+, אני 55אני רוצה לנמק את התמיכה שאני מצטרפת אליה של 

מופקדת על גם עובדת איתם, וגם מלגאים שלנו שהייתי שנה 
הפרויקט, ובתיה עזרה לי מאוד ואחרים. הגמלאים האלה גם כן 

ל עליהם. הרבה מאוד גם ניתן לא הרבה מאוד "מבוזבז" כביכו
בהתנדבות של אנשים שבאים ומרצים בהתנדבות ועושים 

פעמים  10בהתנדבות. בבקרים אני ואישי כל אחד מאיתנו לפחות 
רבה מאוד גיוס יש של בשנה תורמים הרצאות, לפחות. כלומר ה

רצון טוב ושאיננו עולה. אז גם כאן אני בעד שתמיכה תהיה, 
ת היישוב, ייסדו אותו ומגיע להם את והאנשים האלה בנו א

 הכבוד הראוי. 
 

 הם לא צריכים תמיכה, הם צריכים תקציב.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 לא, התמיכה היא תקציב לא?  גב' ברוריה אליעז:
 

אנחנו תומכים לא בגמלאים באופן כללי, אנחנו תומכים בקהילה  י:גב' עדנה זטלאו
 התומכת. 

 
  בסדר. גב' ברוריה אליעז:

 
באותו פרויקט שאומר אנחנו גמלאים, אנחנו רוצים להישאר  גב' עדנה זטלאוי:
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בית שיתקן לנו מידי פעם כל מיני אב  בבתים שלנו שיבוא
  -תיקונים

 
 התמיכה? רק כאן? כאן ניתן את  גב' ברוריה אליעז:

 
 לפרויקט הזה, לקהילה התומכת.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 רק לזה?  גב' ברוריה אליעז:

 
 רק לזה.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 אני לא הבינותי את זה נכון.  גב' ברוריה אליעז:

 
 רק לפרויקט של הקהילה התומכת.  גב' עדנה זטלאוי:

 
וסח כדבעי. ואני רוצה להבין שוב אני לא יודעת גם אם זה נ גב' ברוריה אליעז:

הפעם ברשותכם, כיוון שהעיניים שלי כואבות עכשיו, ואני לא 
 קרוא, אם את יכולה לקרוא לי כמה ניתן להם. יכולה ל

 
  -עמותת גיל הזהב גב' עדנה זטלאוי:

 
 כמה ניתן להם?  גב' ברוריה אליעז:

 
  -15%ניתן להם עד  גב' עדנה זטלאוי:

 
 ₪.  22,000 יאש:עי .גב' רונית ד

 
 ₪.  21,000מתקציב התמיכות, שזה  15%עד  גב' עדנה זטלאוי:

 
 נדון בתקציב התמיכות בשנה הבאה. אנחנו  מר יוסף ניסן:

 
, למה אנחנו צריכים ה(-ע וב-)ב זהירה/אני מעלה שאלה זעירה גב' ברוריה אליעז:

 לתמוך בזה? כי מה? הם לא מסתדרים לבד העמותה הזאת? 
 

 איזו עמותה...  : מי שטריתמר שלו
 

  -עמותה משותפת של עייאש: .גב' רונית ד
 

 היא כרגע אמרה.  גב' ברוריה אליעז:
 

 של מיתר ולהבים.  :חגית מ. מימון' גב
 

 היא אמרה כרגע.  גב' ברוריה אליעז:
 

  -יש דמי חבר גב' עדנה זטלאוי:
 

 למה הם לא יכולים להסתדר לבד?  גב' ברוריה אליעז:
 

 לא.  עדנה זטלאוי:גב' 
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 למה?  גב' ברוריה אליעז:

 
 לא, כי אין להם, כי בדיוק זה מה שחסר להם.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 מה חסר להם?  גב' ברוריה אליעז:

 
יש דמי חבר של החברים שחברים בעמותה, גם בלהבים וגם  גב' עדנה זטלאוי:

אבות בית אם  2או  1במיתר. העמותה הזאת מעסיקה אב בית 
ני לא טועה. השירותים של האמבולנס ניתנים באיזה שהוא א

של אותה  . בשביל הפעילות המלאה...מחיר מסובסד או אני 
עמותה, עמותת גיל הזהב למיתר ולהבים, הם צריכים הפרש של 

22,000 ₪-  
 

  -אני רוצה גב' ברוריה אליעז:
 

 גם מלהבים וגם ממיתר.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 אוקיי, אני רוצה לשאול אם בעבר תמכנו בהם.  גב' ברוריה אליעז:
 

 תמכנו.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 כן. כן,  עייאש: .גב' רונית ד
 

 כן.  מר יוסף ניסן:
 

 ? והם לא יכלו בלעדינ גב' ברוריה אליעז:
 

  -בעבר גב' עדנה זטלאוי:
 

 אני רוצה להבין, לא יכלו בלעדינו?  גב' ברוריה אליעז:
 

  -שנים. לאט לאט הג'וינט 3ג'וינט הקים את זה, תמך בהם ה גב' עדנה זטלאוי:
 

 נסוג אחורנית.  גב' ברוריה אליעז:
 

 יצא, נסוג והרשויות נכנסו פנימה.  נה זטלאוי:גב' עד
 

יופי, אז עכשיו אני מבינה, עכשיו אני מבינה מאיפה חסר כסף.  גב' ברוריה אליעז:
 מי שמימן כבר לא מממן. 

 
 לה תומכת, תיקונים... של מבוגרים. קהי גב' בתיה הרפז:

 
  )מדברים יחד(

 
יל השלישי זה לא תמיכה. את מדברת על הגיל השלישי? הג גב' עדנה זטלאוי:

 מחלקת הרווחה מטפלת בגיל השלישי, צריך תקצוב. 
 

אוקיי. אני הייתי הופכת את היוצרות, אם היית שואלת אותי,  גב' ברוריה אליעז:
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  -אותי יוסי אם הייתם שואלים
 

 אנחנו שאלנו, התבחינים...  גב' עדנה זטלאוי:
 

+ מה 55-רות. תומכת בשלנו כאן באני הייתי הופכת את היוצ גב' ברוריה אליעז:
 שקרוי ולא בעמותה הזאת. 

 
  -+ שלנו55-אבל ה עייאש: .גב' רונית ד

 
 + שלכם. 55-אבל זה חלק מה גב' עדנה זטלאוי:

 
  -בשביל לשמור על ה מבקשים עייאש: .גב' רונית ד

 
 זה חלק מכם ברוריה.  גב' עדנה זטלאוי:

 
  -כהן מבקשהם ביקשו, יאיר  עייאש: .גב' רונית ד

 
  -אני חושבת שיאיר כהן גב' ברוריה אליעז:

 
 משפחות בתוך העמותה.  200יש פה איזה  גב' עדנה זטלאוי:

 
הוא כבר עם כל יאיר כהן עשה את זה מתוך ראיית העבר, ו גב' ברוריה אליעז:

הכבוד לו ואני אוהבת אותו והוא חבר אישי שלי, אני כל יום 
האחרון, הוא ומיה, באמת אנחנו תו חוץ מזה יעצמאות מבלה א

מיודדים. אבל אני חושבת שהוא לא יודע מה קורה עכשיו, ואני 
  -אומרת את זה מתוך

 
 הוא בבידוד מסכן.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 אני אומרת את זה מתוך ידיעה.  גב' ברוריה אליעז:

 
 ברוריה אני אסביר לך אין בעיה.  מר יוסף ניסן:

 
  -טוב. ודבר שלישי גב' ברוריה אליעז:

 
 הא יש שלישי גם?  מר יוסף ניסן:

 
 עוד נשארו או אלה עובדי מועצה?  גב' ברוריה אליעז:

 
 אלה עובדי מועצה.  מר יוסף ניסן:

 
 לקצר, כולם הלכו יאללה. אז אפשר  עייאש: .גב' רונית ד

 
לא  אחת אני מזהה ואחד לא. והדבר השלישי עם כל הכבוד, אני גב' ברוריה אליעז:

יודעת במה ולמה ובשביל מה צריך עוד להוסיף לחב"ד, גם את 
 המקווה צריך היה לתרום להם ולא הסתדרו לבד. 

 
 ה זה לא לחב"ד. ווהמק :קובי נודלמן עו"ד
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 ווה זה לא של חב"ד. המק גב' עדנה זטלאוי:
 

 זה לא קשור.  עייאש: .גב' רונית ד
 

  -בסדר גב' ברוריה אליעז:
 

  -המקווה הוא שלנו, שירותי הדת י:גב' עדנה זטלאו
 

  -... בסדר, לחב"ד יש יד ורגל בזה גב' ברוריה אליעז:
 

 לא, לא, לא.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 אמת. אוקיי, הרב מתנגד לזה? ב גב' ברוריה אליעז:
 
 

  )מדברים יחד(
 
עכשיו תגידו לי מה הם עושים שצריך להוסיף? תגידו לי אני לא  ב' ברוריה אליעז:ג

 יודעת. 
 

 ברוריה, דווקא חב"ד עושים.  :קובי נודלמן עו"ד
 

 ברוריה אני אגיד לך.  : מר שלומי שטרית
 

 אני לא יודעת.  גב' ברוריה אליעז:
 

 ת. הם עושים פעילויו גב' בתיה הרפז:
 

 עושים פעילויות במשך חלקי השנה לכל האוכלוסייה.  הם גב' עדנה זטלאוי:
 

  -אני רוצה להצביע גב' ברוריה אליעז:
 

 עד כאן.  : מר שלומי שטרית
 

 -אני רוצה להצביע גב' ברוריה אליעז:
 

 עד כאן.  : מר שלומי שטרית
 

 כשאני יודעת על מה.  גב' ברוריה אליעז:
 

 אני אגיד לך על מה. אז  : מר שלומי שטרית
 

 ואני מאוד מכבדת את הרב.  ברוריה אליעז: גב'
 

 )מדברים ביחד( 
 

מאוד מאוד מחבקים את חב"ד, אוהבים אותם, כל הילדים  : מר שלומי שטרית
שמגיעים לגיל בר המצווה, מי מלמד אותם לעלות לתורה? מי 

 ה? מי? מלמד אותם לקרוא בתור
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 תקציב?  אין להם לזה גב' ברוריה אליעז:

 
 אין להם.  : מר שלומי שטרית

 
  )מדברים יחד(

 
 אני רוצה לשאול שאלה.  גב' ברוריה אליעז:

 
  -אנחנו ראינו את הפעילויות, הם מידי שנה בשנה גב' עדנה זטלאוי:

 
  -טוב, אני רוצה לשאול גב' ברוריה אליעז:

 
  -תלויות לכל הקהילה, הוא מחלק נרוהוא עושה פעי גב' עדנה זטלאוי:

 
 לחנוכה.  :קובי נודלמן עו"ד

 
 למבוגרים ולקשישים בחנוכה.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 מי זה?  גב' ברוריה אליעז:

 
 הרב יוסי והרב נפתלי, הם מקסימים.  : מר שלומי שטרית

 
 על נפתלי אני מדברת.  גב' ברוריה אליעז:

 
 הם מקסימים.  : מר שלומי שטרית

 
 הוא. לא, זה לא  עייאש: .גב' רונית ד

 
 הם מקסימים, הם מקסימים, גם הרב נפתלי.  : מר שלומי שטרית

 
 אני יכולה לשאול משהו שתענו לי על השאלה?  גב' ברוריה אליעז:

 
 בבקשה.  גב' עדנה זטלאוי:

 
  -האם אין להם שום תקציב גב' ברוריה אליעז:

 
 אין להם, אין להם.  : מר שלומי שטרית

 
 יודע? מאיפה אתה  גב' ברוריה אליעז:

 
 כי הם פנו אליי שאני אעזור להם.  : מר שלומי שטרית

 
  -מה זאת אומרת זה לא אליך עייאש: .גב' רונית ד

 
 הם פנו אליי.  : מר שלומי שטרית

 
 אישית.  עייאש: .גב' רונית ד
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 הם פנו אליי.  : מר שלומי שטרית
 

  -ת לשאלהאני יכולה לענו גב' עדנה זטלאוי:
 

 עכשיו בתרומות, הם תורמים. הם  : מר שלומי שטרית
 

 עכשיו הם סיימו את... בכל תושבי להבים.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 הם תורמים, הם תורמים כסף מסכנים.  : מר שלומי שטרית
 

אני יכולה לענות לך שממסמכי התמיכה של חב"ד הם כתבו שהם  גב' עדנה זטלאוי:
  -לא מקבלים תמיכה

 
 ם. הם לא מקבלי : מר שלומי שטרית

 
 משום גורם אחר.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 אני רציתי לעזור להם במשרד הדתות.  : מר שלומי שטרית

 
שום כסף לטובת פעילות יוסי וחגית, לא נכנס בשנה האחרונה  גב' ברוריה אליעז:

  -חב"ד משום
 

 לא, לא מאיתנו.  :קובי נודלמן עו"ד
 

 ה? משום גוף? ממה הם לוקחים את ז :גב' ברוריה אליעז
 

 תרומות.  :קובי נודלמן עו"ד
 

קודם כל יש לו חנות שהוא מוכר שם מוצרי דת, מהחנות הזאת  גב' עדנה זטלאוי:
  -הוא מממן דברים אחרים, הוא מצהיר שאין לו שום הכנסה

 
 ₪ בשנה ברוריה.  14,000מדובר על  מר יוסף ניסן:

 
 . יוסי, אמרנו דין פרוטה כדין מאהרגע  גב' ברוריה אליעז:

 
 נו בסדר.  מר יוסף ניסן:

 
אז קיבלתי תשובה, לא ידעתי עד עכשיו, זה חדש לי, שגוף כמו  גב' ברוריה אליעז:

 חב"ד לא מקבל אגורה משום מקור, זה נשמע לי משונה. 
 

  -הוא מקבל לא מאיתנו :קובי נודלמן עו"ד
 

 ים, זה לא איזה שהוא. מתורמים, זה רק תורמ מר יוסף ניסן:
 

 תרומות, תרומות.  :בי נודלמןקו עו"ד
 

  )מדברים יחד(
 

 זה מבוסס תרומות, מזה הוא חי.  עייאש: .גב' רונית ד
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 הוא לא מקבל מהמדינה.  :קובי נודלמן עו"ד

 
 אוקיי, קיבלתי תשובה, תודה רבה.  גב' ברוריה אליעז:

 
 -מעשהחשוב להדגיש נקודה אחת של עו"ד יגאל ברק:

 
 ני תרמתי להם. עכשיו א : מר שלומי שטרית

 
 אז קיבלתי תשובה.  גב' ברוריה אליעז:

 
  -למעשה הקריטריונים של התמיכות עו"ד יגאל ברק:

 
 ₪.  14,000וזה מעט  : מר שלומי שטרית

 
... דווקא לא בהכרח הולכים לחב"ד, אבל מכיוון שאף אחד לא  עו"ד יגאל ברק:

 התבחינים... הגיש לקריטריון הזה, 
 

 אוקיי אני השתכנעתי, לא ידעתי. לא ידעתי נתונים.  :גב' ברוריה אליעז
 
  )מדברים יחד( 

 
 

העניק תמיכות לשנת ול המלצת ועדת תמיכותאת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 :לגופים הבאים 2020

 ₪ לטובת פעילות שבט נופר בלהבים 105,000בסכום של  - תנועת הצופים העבריים
₪ לעמותה בגין פעילות  21,000ם של כובס – עמותת גיל הזהב למיתר ולהבים

 לאזרחים הותיקים בלהבים
 ₪ 14,000של בסכום  – ד להבים"בית חב

 
 אישור תב"רים: - 10לסעיף 

 ₪ לקרן עבודות פיתוח. 107,369סגירת תב"רים והעברת יתרה בסך  10.1
 מון משרד הדתות. ₪ במי 73,398שיפוץ מקווה על סך  – 386אישור תב"ר  10.2

 
אפשר להתקדם? אישור תב"רים. סגירת תב"רים והעברת יתרה  וסף ניסן:מר י

 -₪ לקרן לעבודות פיתוח, יש לכם את ה 107,000של 
 

 כל התב"רים נשלחו לכם.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 נשלחו, כולם פה אחד? פה אחד.  מר יוסף ניסן:
 

₪ לקרן  107,369עברת יתרה בסך סגירת תב"רים וה: הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 עבודות פיתוח.

 
שיפוץ מקווה מה שדיברנו אל מול משרד  386אישור תב"ר  מר יוסף ניסן:

 הדתות. 
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 אז כמה אנחנו מוסיפים?  גב' ברוריה אליעז:

 
 גם פה אחד?  גב' עדנה זטלאוי:

 
 זה לא מאיתנו זה משרד הדתות זה תקציב ייעודי.  :קובי נודלמן עו"ד

 
 רק הם?  ברוריה אליעז: גב'

 
 אין לנו תקציב שלנו.  :קובי נודלמן עו"ד

 
 מתקציב צבוע, תקציב צבוע.  גב' ברוריה אליעז:

 
 ₪.  73,000 גב' עדנה זטלאוי:

 
  -אז מה יש לי להצביע אם זה התקציב גב' ברוריה אליעז:

 
 שאת רוצה לייעד את זה, זה משרד הדתות.  :קובי נודלמן עו"ד

 
₪  73,398ל סך שיפוץ מקווה ע – 386תב"ר  אישורוחלט פה אחד לאשר : ההחלטה

 .במימון משרד הדתות

 
אישור הארכת שירות לגב' בתיה הרפז, מנהלת מחלקת  -דיון המשך  – 3לסעיף 
 חינוך. 

 
 -אני חייב ללכת, אז לגבי בתיה והמבקר : מר שלומי שטרית

 
 רגע, רגע, שנייה.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 בעדם, אני הצבעתי, אני חייב ללכת.  עד,אני הצבעתי ב : מר שלומי שטרית

 
 טוב.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 שלום, לילה טוב.  גב' ברוריה אליעז:

 
 בסדר? הצבעתי בעד.  : מר שלומי שטרית

 
 אז תודה רבה.  גב' ברוריה אליעז:

 
 בסדר, אז תכניסו אותי?  : מר שלומי שטרית

 
 טוב.  מר יוסף ניסן:

 
 ם. תודה רבה לכ : מר שלומי שטרית

 
 היית בסדר גמור היום.  גב' ברוריה אליעז:

 
 אני תמיד בסדר.  : מר שלומי שטרית
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 סעיפים.  2משוחררים, יש פה עוד  מר יוסף ניסן:

 
 אז גם אני יכולה ללכת.  גב' בתיה הרפז:

 
 2לילה טוב שמוליק. טוב, יש לנו כן, כן, גם אתם, גם אתם.  מר יוסף ניסן:

נחנו רוצים להאריך לה, עשינו ה אנושאים אחד זה בתיה. בתי
הערכת מצב וזה נכון, סך הכול באמת אני מרוצה מאוד 
מהעבודה שלה, והיא נותנת שירות טוב, גם קובי בא איתה 
בממשקים, ובאמת אנחנו מרוצים, אנחנו רוצים להאריך לה 

 בעוד חצי שנה, ואחרי חצי שנה נדבר על ההמשך. 
 

  ביקשת שנה? עייאש: .גב' רונית ד
 

 מה?  מר יוסף ניסן:
 

 מי אמר? איפה? איפה?  גב' עדנה זטלאוי:
 

 לא היה כתוב?  עייאש: .גב' רונית ד
 

 לא.  מר יוסף ניסן:
 

 נדמה לי היה לי שראיתי, סליחה. אבל אני רוצה, סיימת יוסי?  עייאש: .גב' רונית ד
 

 כן.  מר יוסף ניסן:
 

 אני רוצה לשאול. עייאש: .גב' רונית ד
 

 לגופו של עניין.  שאלה כללית או שאלה ה זטלאוי:עדנגב' 
 

 לא, לא, לגופו של עניין.  עייאש: .גב' רונית ד
 

  -אז כן, אז גב' עדנה זטלאוי:
 

 לצאת אני?  :חגית מ. מימוןגב' 
 

  -אפשר... הקלטה, יוסי תשאל גב' עדנה זטלאוי:
 

  אנחנו עדי יודעות כמה זה חשוב לחינוך. גב' ברוריה אליעז:
 

 דיברנו שאנחנו לא דנים.  גב' עדנה זטלאוי:
 

  )מדברים יחד(
 

  -את יודעת מה ואם יצטרכו לשלם עוד חודשיים גב' ברוריה אליעז:
 

  -חבר'ה אם נרצה גם נביא את זה לפה :קובי נודלמן עו"ד
 

העיקר... אז נמצא לזה את אם נרגיש צורך בעוד חודשיים ו גב' ברוריה אליעז:
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 הכסף. 
 

 חודשים כולם בעד, הוחלט.  10אין בעיה, אין בעיה.  ניסן: מר יוסף
 

 חודשים. זה פה אחד?  10 גב' עדנה זטלאוי:
 

 כן.  מר יוסף ניסן:
 

 פה אחד.  גב' עדנה זטלאוי:
 

  -עכשיו יש עוד נושא מר יוסף ניסן:
 

שאם יהיה צורך כולנו מסכימים, קובי  אגב שייכתב בפרוטוקול גב' ברוריה אליעז:
תב בפרוטוקול ואני חושבת שכאן כולם הביעו כבר הסכמה, שייכ

אבל שייכתב, שאם משום מה נצטרך עוד חודשיים בנושא 
  -החפיפה

 
 ()מדברים ביחד

 
 ב' בתיה הרפז, מנהלת מחלקת חינוךהארכת שירות לג: הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 חודשים.  10-ב

 
ועצה )העלאה של בסיס השכר אישור העלאת שכר למבקר המ -דיון המשך  – 4לסעיף 

 משכר מנכ"ל(. 90%-ל 80%-מ

 
 

 90%יש מגמה של משרד הפנים לאשר למבקרים בנושא המבקר  מר יוסף ניסן:
  -שכר בכירים

 
  -אני לא מבינה את המונח עייאש: .גב' רונית ד

 
 אני אקרא לה? אפשר לקרוא לה?  גב' ברוריה אליעז:

 
 יש מגמה.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 לא, יש הוראה, זה הוראה.  ר יוסף ניסן:מ
 

 ה והוראה זה הוראה. זהו, כי מגמה זה מגמ עייאש: .גב' רונית ד
 

  -יש הוראה של משרד הפנים מר יוסף ניסן:
 

 הוראה זה סבבה.  עייאש: .גב' רונית ד
 

, זה שכר מבקר 90%-ל 80%-לאשר בנוסף לבכירים נוספים מ מר יוסף ניסן:
 פה. שהוא בחצי משרה 

 
 בסיס השכר.  גב' עדנה זטלאוי:
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 בסיס השכר.  מר יוסף ניסן:
 

 . 90%-ל 80%-בסיס השכר מ :גב' עדנה זטלאוי
 

 כן.  מר יוסף ניסן:
 

 )מדברים ביחד(
 

 נועל הישיבה.תודה רבה.  מר יוסף ניסן:
 
העלאת שכר למבקר המועצה )העלאה של בסיס השכר : הוחלט פה אחד לאשר חלטהה
 משכר מנכ"ל(. 90%-ל 80%-מ
 
 
 
 

_____ _______ 
 יוסף ניסן מר  

 ראש המועצה 

_____ ______ 
 גב' עדנה זטלאוי 
 מזכירת המועצה 

 
 
 


