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 הצגת מרכז גישור בלהבים. - 4לסעיף 

 
חברים אנחנו נתחיל את הישיבה עם מרכז הגישור שלנו. ערב טוב  :יוסף ניסןמר 

לכולם, ואחרי זה אנחנו נעבור לחברת חשמל. מתי הגיע 
טוב  טרה? עליזה, מתי מהמשטרה? תנסי לדבר איתו.מהמש

 חברים קדימה בואו נתחיל. שרה. 
 

, שמי שרה אדרי, אני מנהלת מרכז גישור בלהבים ערב טוב לכולם גב' שרה אדרי:
שנה. מודה שהתחלנו את זה, זו פעם שנייה, זו לידה מחודשת.  15

וכשיוסי נבחר באתי ואמרתי שצריך להעיר בחזרה את מרכז 
חדשים, כולם  הגישור, אמר לי: 'אוקיי'. אז יש לנו חברים

מגשרים מקצועיים. וחשוב לי, המטרה העיקרית שלי פה היום 
 .ולמה זה חשוב להציג את מרכז הגישור מה הוא עושה

. במרכז גישור יש לנו מספר כמו שאתם יודעים גישור זה שפה
שכר.  מתנדבים, אנחנו מתנדבים, לא מקבלים תשלום לא מקבלים

₪ עבור  100הצדדים זה  2 אנחנו עובדים דרך המועצה. כל זוג או
המועצה, אנחנו משלמים את הכסף למועצה. אנחנו מקבלים 
תמורת זה מקום, בעזרת השם יוסי ייתן לנו מקום, זה לא מצחיק, 
אנחנו עדיין מחכים. זה פרסום, כל מה שאנחנו מבקשים. יש לנו 

תחום הראשון יש לנו בבית ספר מספר תחומים במרכז הגישור. ה
 ן, היא מנהלת את הגישור בבית הספר. דרך שרון בית

הדבר השני יש לנו כמובן גישורים בין הצדדים, בין שכנים, בין 
זוגות, כל הדברים שאנחנו צריכים בין שני צדדים לא תמיד 
סכסוכים. לפעמים זה גם צוואות, אנחנו עושים כל מה שאפשר 

רכז גישור עורכי דין. מה שחשוב לי שתדעו לעזור, יש לנו במ
מרכז הגישור עובד, יש לנו בתחום של הגישורים של הצוואות ש

כמו שאמרתי גם כן, התחום של בית הספר, יש לנו בשבוע הבא 
 בעזרת השם אנחנו פותחים קורס גישור, שהוא יהיה במתנ"ס. 

יש לנו את זה דרך צביקה זה חברת דיאלוג, וזה בעלות ממש 
יש לנו פה  סובסדת כי יש לנו את המקום דרך המועצה, אזמ

סבסוד מאוד גדול. וחשוב לי שאתם תעזרו לנו בפרסום של הקורס 
הזה. הקורס הזה מקנה המון אפשרויות, לא חייב דווקא בעיסוק 
שכל אחד יעסוק כמגשר, אלא ביום יום. ביום יום בשפה, בתרבות 

עם הסביבה, עם של הגישור איך הוא עם עצמו, איך הוא 
כי השיח הזה זה שיח מכובד המשפחה, בעבודה, בכל מקום. 

שמביא רק תועלת, מקדם. וכלי העבודה של הגישור הם טובים 
לכל אחד. אז במרכז שלנו כמו שאני אומרת יש לנו מגשרים 
מקצועיים, שכל מה שהם עושים זה בהתנדבות, זה מאוד ראוי, 

 . ובאמת זאת הזדמנות להגיד תודה רבה
נו את טליה, את חנה, לא כולם פה, אבל אני אציג את אבי, יש ל

אתי, יש לנו כמו שאמרתי לכם שרון ביטן עורכת דין שהיא 
אחראית על בית הספר, יש לנו את דפנה עזוז שהיא אחראית על 
כל הגרפיקה והמסמכים, ויש לנו את סיגל לוי שהיא למדה איתי 

גישור, וכולם אנשים  משפטים והיא משפטנית ולמדה גם קורס
ק דברים טובים יש לי להגיד. במילה אחת מקצועיים מקסימים, ור

אני רק אגיד על הגישור, שזאת תרבות מיוחדת שהיא מאפשרת 
לנו לשיח שלנו להגיע למקומות מאוד טובים, היא מנקה את כל אי 
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 ההבנות בדרך. 
ברגע שאנחנו לומדים את התקשורת, את ההקשבה, את המשוב, 

אי הבנות. אז השיקוף, את כל הכלים האלה, אנחנו מונעים  את
מאוד מאוד חשוב הנושא של הגישור. ואני רוצה לתת לאבי את 
זכות הדיבור, להסביר מה זה הגישור. ומקווה מאוד מאוד שאתם 
תעזרו לנו, תסייעו לנו להפיץ את מרכז הגישור בכל מקום, לא רק 

 בלהבים. תודה רבה. 
 

תבתי לי כמה דברים אני הכנתי פה משהו אפילו, כ. שלום שמי אבי מר אבי אטיאס:
כדי להסביר לכם מה מהות הגישור. קודם כל כל הנושא של 

זה הרבה  1984הוזכר ראשונה בחוק בתי המשפט.  1984-הגישור ב
איך מתנהל כבר נכתב באותו חוק בתי המשפט  1993-זמן. ב

אני יכול להראות  תהליך גישור, יש לי את כל זה פה, מי שרוצה
, 2017-נושא גישור שנכנס כמוסד זה בלו. למעשה הדבר האמיתי ב

שמה נקבע בחוק בתי המשפט בדיוק מהי רשימת מגשרים, מה 
ההכשרות של כל מגשר, ואיך קובעים את רשימת המגשרים 

 המורשים על ידי בתי המשפט. 
לי יש את הכבוד להיות אחד מאלה בבאר שבע. ומאז ועד היום 

של הגישור זה  מעשה הגישור הוא משהו שמעוגן בחוק. ההגדרהל
שיטה אלטרנטיבית ליישור סכסוכים בה גורם ניטרלי ובלתי תלוי 

צדדים להגיע להסדר פשרה, זו ההגדרה. המהות,  2-מנסה לסייע ל
וזה הדבר הכי חשוב, זה לגרום לאנשים מסוכסכים לדבר ביניהם. 

ט הבא שהוא כל כך כל כך שילמד את זה... ילמד את המשפומי 
שראלית. זה שאתה לא מסכים עם מישהו או היום בחברה היחסר 

לא חושב כמוהו, זה לא אומר שאתה לא יכול לדבר איתו. זה לא 
אומר שאתה לא יכול לדבר איתו. להיפך, אם אתה לא מדבר 

 איתו, הוא חושב שהוא צודק, כי האחר לא מגיב. 
אנשים צריכים לדבר. מותר  כלומר זה הדבר העיקרי בגישור,

שאנחנו יודעים לדבר. העקרונות יסוד בגישור ם מן הבהמה, האד
זה הגינות מיושר אישי, חוסר קשר או זיקה לאחד מהמגושרים. 
אי העברת מידע ממגושר אחד למגושר השני ללא הסכמה, ואסור 
לייעץ, למגשר לתת עצות בתחום שהוא לא מומחה בו. כלומר אם 

ם. ולא א מומחה בענייני עסקים שידבר בענייני עסקייש מגשר שהו
לתת עצות אם הוא לא מומחה. שני הצדדים מגיעים יחדיו 
לפתרון, אין כפייה מצד המגשר. היתרונות של הגישור תהליך 

, אין צד מפסיד ואין צד מנצח, win win situation-שמסתיים ב
כמו שיש בבתי משפט. התהליך חוסך בירוקרטיה והוצאות 

דבר שהוא לא נכון מיותרות. התהליך חסוי ונשאר בין המגשרים, 
בנושא משפט. עם כל הכבוד, ברגע שיש משפט וניתן פסק דין, הוא 
נמצא באינטרנט. לדוגמא אם לי יש סכסוך עם חברת סוני או 
חברת מיצובישי לא יודע מי, ואני מגיש תביעה נגד החברה הזאת, 

ת מיצובישי יכול להיכנס ואני זוכה בה, כל מי שרוצה לקנו
סקי דין בעניין מיצובישי, כלומר החיסיון הוא לאינטרנט ולכתוב פ

 דבר מאוד מאוד חשוב. 
התהליך של הגישור ברגע שהוא מצליח, ואני אומר לכם יש לי 

גישורים כבר, זה לא הרבה. האנשים  30-ניסיון של קרוב ל
לצערי  משתנים, אחרי תהליך הגישור, אם הוא מצליח, יש גם

שעשיתי הצליחו. אבל  מקרים שלא מצליחים, לא כל הגישורים
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אם הגישור הוא מצליח, אנשים משנים את האופי שלהם, הם 
מדברים, הם נראים אחרת, זה עולם אחר. אין להשוות את זה 
מאנשים שיוצאים מבית משפט, אין, זה משהו אחר לגמרי. איך 

ודם כל שהמגושרים נעשה תהליך הגישור? תהליך הגישור נעשה ק
מגשרים, זה מאוד מאוד יעיל. חותמים  2, בדרך כלל יש -יחד עם ה

על הסכם שהם מוכנים לגישור עם כל הכללים של הגישור, מציגים 
את כל השמות של המשתתפים, כל צד מהמסוכסכים מביע את 
דעתו בנוכחות האחר, כל אחד מציג את הרגשות שלו מה הוא 

א על הרגש, על הרגש, על העיניים, על מרגיש, ובעיקר הדגש הו
 ם, כמו בסדרות הטורקיות. להסתכל, לדבר, להרגיש. המבטי

אחרי ששני הצדדים אומרים את מה שיש להם, המגשרים, כל 
, כל מגשר עושה שיקוף, הוא מוודא שהבין על מה 2מגשר אם יש 

מדובר, זה מה שנקרא תהליך שיקוף. ואחרי שיש תהליך שיקוף 
עם כל  הנושאים, יש הפסקה קצרה ושיח, ואז יש שיחה 2להצגת 

צד בנפרד. המגשרים יושבים עם כל צד בנפרד. אחרי שהם יושבים 
עם כל צד בנפרד, מכריזים על הפסקה קצרה, ואז צמד המגשרים 
לוקח את כל המידע שנאסף ומנסה לראות איך אפשר להתקדם, 

ים ומדברים איך אפשר להשפיע. אחרי זה קוראים עוד פעם למגשר
חים חותמים על הסכם גישור. עוד ומקווים שמצליחים. אם מצלי

אם הגישור נעשה באמצעות תיק שבית המשפט שלח. למשל 
בגישור הקהילתי בבאר שבע בית המשפט לתביעות קטנות מעביר 

 תיקים למרכז גישור, ואומר: חבר'ה תורידו מאיתנו את העומס. 
ההסכם המגושר לבית ואז אם הגישור מצליח, שולחים את 

התחומים של ן לזה תוקף של פסק דין. שופט ונותהמשפט ואז בא 
הגישור, ובזה אני מסיים, זה למעשה נושאים עסקיים כמו ששרה 
גם אמרה, נושאים של בתי ספר, נושאים של גירושים ובעיות 
במשפחה, בעיות של ירושה, יחסי עבודה, סכסוכי שכנים ובעיות 

מהגישורים שאני נתקלתי בהם עוסקים  40%עם רכש ציוד. 
של אנשים על מוצרים שהם קנו ולא עובדים. זהו, אנחנו  בתביעות

מקווים שבלהבים אנחנו נעזור, כי זה רק טוב, רק טוב יוצא מזה, 
אני אומר לכם את זה מניסיון. כשיש גישור אנשים יוצאים עם 

ר חיוך וגם הם נראים אחרת. אתם צריכים להיות נוכחים בדב
 הזה. תודה לכם. 

 
ה לכם, אני באמת רוצה לומר לכם תודה בשמי ובשם כל תודה רב מר יוסף ניסן:

היישוב על ההתנדבות שלכם והעשייה שלכם, באמת כל הכבוד 
 יישר כוח. 

 
 תודה.  מר אבי אטיאס:

 
תודה לכם על ההקשבה. אני חוזרת שוב, מבקשת הנושא הזה  גב' שרה אדרי:

ל ל היישוב. תעזרו לנו כל מי שאתם יודעים, כמאוד חשוב לנו ולכ
זוג מסוכסך וכל זוג שצריך עזרה, לא חייב דווקא בסכסוך, אנחנו 
מחכים מצפים שתפנו אותם אלינו. זה ללא עלות, שוב אני חוזרת, 

₪, לא בשבילנו בשביל המועצה, זה הכול בהתנדבות. אז  100זה 
 שוב תודה רבה. 

 
 תודה.  מר יוסף ניסן:
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 והמשך ערב נפלא, יעיל.  ה אדרי:שר גב'
 

 אני מציע שתישארו.  סף ניסן:מר יו
 

 הזמנת נציג חח"י מר משה כהן ונציג משטרת  –הפסקות החשמל התכופות  - 3לסעיף 
 ישראל פקד מתי צרפתי בפני מליאת המועצה. 

 
 

ערב טוב, מתי בואו שבו פה בראשית השולחן. משה, בוא אתם  מר יוסף ניסן:
נושא עכשיו ם לשבת פה בראשית השולחן. אנחנו נעלה את היכולי

כדי לשחרר אתכם. אני אחרי זה אעשה את הדיווחים שלי... ערב 
טוב קודם כל תודה שבאתם, זה מאוד מאוד חשוב לנו. ביישוב 
נתקלנו לאחרונה בצורה דרמטית וקיצונית בהפסקות חשמל 

ה שעות כאן דחופות, שהם גם רגעיות והם גם שנמשכו על פני כמ
ה דבר שיש לו השלכות מאוד ביישוב, בעיקר באמצע הלילה, וז

מאוד גדולות על יישוב שלם. זאת אומרת יש פה אנשים שישנים 
עם מכשירי נשימה בלילה, ילדים קטנים, אנשים שנצרכים 
למכשירים חשמליים כאלה ואחרים, וזה פשוט יוצר פה כאוס 

ת טלפונים, ואני אומר מוחלט. על כל דבר כזה אני מקבל עשרו
ואנחנו מכירים ויודעים, וחלק מזה זה שהנושא הזה בטיפול, 

נזקים גם לכם אין כל כך שליטה עליהם, למרות שלאחרונה באמת 
נוצר הקשר הזה. נערכה ישיבה בנוכחות האנשים שפועלים בעניין 
לרבות מפקד המחוז, שהיה בתוך העניין מפקד המרחב, כולם פה 

ה, שינו באמת גישור בין חברת חשמל ובין המשטרבסיפור הזה וע
מתי מלווה אותנו ואנחנו באמת רוצים לשמוע מכם איפה הדברים 

שבועות האחרונים באמת יש רגיעה  3-עומדים. אני חייב לומר שב
ויש שקט, לא שמענו על דבר מה יוצא דופן, ואנחנו מקווים שזה 

אבל משה  יימשך. יש גם שאלות של חברים, אז אנחנו נוכל.
 קדימה. 

 
תודה שהזמנתם אותי. האמת היא שבשיחות עם יוסי ערב טוב,   מר משה כהן:

אז אני ביקשתי לבוא. ככה אני מאמין שאני צריך לעשות. זאת 
דקות,  2אומרת אני נותן שירות, ואני רוצה להיות קרוב... ממש 

האמת היא שלא יכולתי לצפות לפתיחה יותר טובה משל שרה, אז 
 2-. ממש בת ואיך מדברים. חבל שהם לא נשארו אבל בסדרתרבו

משפטים מי אני, מה אני, מה אנחנו עושים, ואז אני אצלול לעניין. 
אז קודם כל לפני כשנתיים, שנה וחצי יותר נכון, נערכה רפורמה 
מאוד גדולה במשק החשמל, ובעקבות זה חלו שינויים מאוד 

עצמנו בצורה שונה. גדולים בחברת חשמל, ואנחנו חילקנו את 
ינת אספקת החשמל, תכף אני אגיד מה אנחנו היום מחולקים מבח

 אגפי רשת.  3חלקים. אנחנו קוראים לזה  3-זה כולל, ל
יש אגף צפוני מנתניה עד צפון המדינה, יש את אגף דן חוף שכולל 
את כל ערי החוף מנתניה עד אשקלון, ויש את האגף שלי שנקרא 

אחראי בגדול מבית שאן פחות או יותר  ירושלים ונגב, שבעצם
זה הגבול הצפוני שלי, יורד על ציר הירדן מזרחה לאילת,  מחולה

עולה בחזרה את כל המשולש של הנגב, חוזר דרך רמלה לוד 
משטח מדינת ישראל, זה השטח.  70%מודיעין ראש העין, בקיצור 

על מה אני בעצם אחראי? אני בעצם אחראי על אספקת החשמל 
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שלו,  וקה הזאת, זאת אומרת מתחנות המשנה הגדולותמהחל
שתכף נדבר על זה, כי זה מאוד רלוונטי לנו לעתיד שלנו, ועד בית 

 הלקוח, זה החלק שלנו. 
 3זאת אומרת חלק מכובד שעוסק בכל הנושא של הרשת. יש לי 

מרכזים חזקים, יש לי מרכז בבאר שבע, שנותן לכם את השירות. 
יש מרכז בפתח תקווה. ככה אנחנו עובדים. יש מרכז בירושלים, ו

שקרה בעצם וחייבים להבין את העניין הזה של איך בנויה  מה
רשת החשמל ולמה יש את הבעיות, ואיך זה בכלל מתחבר 
למשטרה, ולא הכול זה המשטרה, זה לא שאני שם את הכול 
במקום הזה. ההיררכיה של החשמל היא שיש תחנת כוח, יש 

כזה, ויש תחנות  6תקראו לזה כמו כביש  מוביל חשמל ארצי,
ריות שנקראות תחנות משנה. התחנות האלה הם תחנות אזו

שמקבלות מתחנות הכוח, יש לנו אחת בקצה הצפוני של באר שבע 
, שהיא בעצם התחנה שמזינה את המרחב הזה. ממנה 40על כביש 

יוצאים קווים, בדרך כלל במרחב הלא מיושב הם קווים עיליים, 
שהוא כמו  ים האלה מגיעים עד לכאן, זה יחסית קו ארוךוהקוו

שאמרתי הוא על קרקעי, ולכן הוא נתון גם להשפעות של מזג 
 אוויר והשפעות אחרות. 

התופעות שנתקלנו בהם לאחרונה, ולצערי הרב הם פגעו  תאח
הרבה מאוד ביישוב, לא רק ביישוב הזה, זה בעצם גניבות של 

יח עם מישהו שהוא מומחה כאן שנאים. היום היה לי איזה ש
ייה שמתגוררת פה באזור. מדובר בסדר גודל רק באזור לאוכלוס

שתבינו על עבודה שנמשכת בערך חצי שעה, זה סיפור של גניבת 
 30,000-₪ ל 20,000שנאי מעמוד בערך חצי שעה, סדר גודל של בין 

 ₪cash manyלכן .-  
 

 .., מי שגונב... תחשמלו אותו. תחשמלו אותו. מר שמואל לביא:
 

, כי אני לא הרשות המחוקקת לעשות דבר כזה אסור בחוק  מר משה כהן:
והמבצעת, זה העניין. ושלא תחשוב שלא היו רעיונות, זה לא 

  -חשמול, זה נגיד לתת זיז כזה כמו... בקר להבדיל
 

 כן, משהו כזה.  מר שמואל לביא:
 

ור. זה פשוט נבדק משפטית חשבנו גם על הדברים האלה, אבל אס מר משה כהן:
ת הדבר הזה, יש אמצעים אחרים. הדבר הזה ר לעשות אוזה אסו

הכניס הרבה מאוד הפרעות, אנחנו קוראים להם הפרעות חולפות, 
זה אותם הבהובים שאתם רואים. זה לא נעים, זה דבר שהוא 
בלתי נעים, ובטח אם הוא בא בתקופה דחופה. והדבר הזה הוא 

מרת עונתי? הוא קשור למחיר הנחושת. מחיר עונתי. מה זאת או
נחושת עולה הגניבות עולות, מחיר הנחושת יורד יש פחות עיסוק ה

בתחום הזה. אז מה אנחנו עושים? אז בואו נדבר על הטווח 
המיידי, ואחר כך נדבר על הטווח הארוך, הבינוני אפילו לא ארוך. 

בכל  אז בטווח המיידי אנחנו מנסים להגן על השנאים האלה
ד שומר או לעשות את אמצעי. ברור שאי אפשר לשים על כל עמו

בלי הפסקה. אז יש אמצעים טכנולוגיים שאני לא  24/7הסיורים 
אפרט אותם, המשטרה מכירה אותם. יש לנו קשר הדוק עוד לפני 
ההתערבות שלכם, אנחנו תמיד היינו בקשר הדוק עם המשטרה 
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ר הזה, על שיתוף הפעולה ויש לי רק מילים טובות להגיד על הדב
ת ביטחון שיוצאת מן הכלל, ואנחנו מנסים הזה. ויש לנו יחיד

 לעשות את כל המאמצים. 
ודרך אגב בתקופה האחרונה באמת שדרגנו את הקשר הזה, 
הוספנו לא מעט אמצעים, ואני מניח שזה מנע לא מעט מהמקרים, 

לה אולי המשטרה תפרט מה שהיא יכולה לפרט. אז זה בעצם פעו
, אי אפשר להגיד אחת שאנחנו עושים. אבל כמו שאמרתי קודם

שהכול זה רק זה. יש גם מזג אוויר, יש גם הפרעות החולפות 
האלה שאנחנו קוראים להם הפרעות חולפות, שקיימות בכל רשת 
בעולם. תפתחו איזה תקן בינלאומי שאתם רוצים, ותראו 

. כאלה של שהמספרים שמדבר עליהם התקן הבינלאומי למספר..
ה שאנחנו מכירים, לא שאני נפילות כאלה, הוא רחוק, רחוק ממ

ר את האוזן. אז מה במתחבא מאחורי התקן אבל רק בשביל לס
אנחנו עושים כדי למנוע גם את הדברים. קודם כל ממה זה נובע? 
זה נובע מכל מיני דברים שמתעופפים באוויר. זה יכול להיות בעל 

תיליים, זה יכול להיות שקית  2בין כנף כזה או אחר שהתיישב 
 -זה יכול להיות ניילון,

 
 לחות גם.  מר שמואל לביא:

 
  -לחות פחות, אני אסביר תכף ערפל כבד  מר משה כהן:

 
 ... המעבר עם האבק והלחות.  מר שמואל לביא:

 
נכון, ערפל כבד, עם האבק שמצטבר על המבדדים יוצר מגע וכו'.  מר משה כהן:

ירים עושים לדברים האלה? אז קודם כל אנחנו מגב אז מה אנחנו
מה שנקרא סיורים לראות, בדיקות כאלה אנחנו קוראים להם 
החזקת מנע, לראות אם יש משהו שהוא נוגע לא נוגע. ודרך אגב 
הדברים האלה הם הדברים הכי מעצבנים, כי הם נוגעים לא 

ם, ואז נוגעים, נוגעים לא נוגעים, עד שהם נשרפים ואז הם נעלמי
ם בשעה או בשעתיים, וזה פעמי 4-5יש רגיעה. אבל יכול להיות 

מטמטם, אני מכיר את זה. אז זו התופעה, אבל היא תופעה 
שקיימת בכל מקום שיש בה רשת עילית, אין הרבה מה לעשות 
מעבר למה שאנחנו עושים. זה שטיפות כדי למנוע את אותו אבק, 

 ם וכו'. וזה סיור לראות שאין דברים שמתעופפי
ש גם את ההפרעות אבל יש גם כמו שיוסי אמר קודם, י

הממושכות. ההפרעות הממושכות זה ברור שככול שהקו שמזין 
אתכם הוא יותר ארוך, ההסתברות לתקלה כזאת או אחרת באיזה 
רכיב היא יותר גבוהה. אם כי זה הרבה פחות, בשנים האחרונות 

ו הולכים לעשות. זה זה יורד ויורד. אבל עכשיו שנייה מה אנחנ
חנו הולכים לעשות. וזה יותר חשוב מה היה עד היום, מה אנ

בעיניי. אז מה שאנחנו הולכים לעשות ואנחנו עושים, אנחנו כבר 
בעצם לקראת סוף העשייה של הדבר הזה. אנחנו בונים תחנת 
משנה חדשה, שנמצאת באזור התעשייה של רהט. והיא הרבה 

אנחנו מתכננים קו חדש, יציאה יותר קרובה אליכם. ומשמה 
קוראים לזה קו הזנה ראשי חדש, שהוא יגיע פחות חדשה, אנחנו 

או יותר, בגדול אני אומר מצומת בית קמה עד לכאן, יהיה הרבה 
יותר קצר מהקו הקיים, וייתן הזנה ישירות ליישוב. אני מעריך 

, כל הפרויקט הזה 2021שהתחנה תכנס לניצול בסביבות ינואר 
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משהו בסביבות  ל ייגמר בסביבות, אני מעריך זו הערכה שלי,בגדו
, אנחנו נהיה פה עם קו חדש. זה לא שהקו הישן 2021אפריל 

 2יתבטל, אבל הוא כבר יהיה קו שייתן גיבוי, ואז יהיה לכם 
תחנות משנה שונות, וזה כבר איכות חשמל  2-מקורות הזנה מ

 הרבה יותר גבוהה. 
כם את זה גיד לכם היום. אם אני אסזו בעצם הבשורה שבאתי לה

ים, אז אחד אנחנו על זה, זאת אומרת זה לא שאוקיי משפט 2-ב
, אני בא, הנה אני פה -יש לי מרחב גדול, אז אני לא מכיר את ה

היום, אני פה היום בשביל להגיד לכם שאתם בראש שלי, ובראש 
שלנו של חברת החשמל, ואנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים 

השני זה שיש  ע את הדברים האלה, ואנחנו גם עושים. והדברלמנו
גם פתרון שהוא הרבה יותר קרוב מהאופק, הוא פתרון כזה שהוא 
כבר נמצא בשטח, הוא לא על הנייר, ומי שרוצה יכול ללכת 
ולנסוע לאזור התעשייה שמה צמוד לסודה סטרים ולראות את 

  -התחנה שלנו, שהיא כבר
 

 כן.  ים שםשעובד מר יוסף ניסן:
 

רציני, ואנחנו גם נתנו הנחיה, היינו שמה לפני עובדים שמה בקצב  מר משה כהן:
שבועיים בסיור עם הסמנכ"ל שלנו, והוא נתן הנחיה להאיץ את 

 העניין, וזהו אלה הם הפתרונות ואני פנוי לשאלות. 
 

 אותך, כל הכבוד שבאת תודה רבה.  טוב, קודם כל אני מברך : מר שלומי שטרית
 

 ראים לי. רגע, אפילו לא אמרת איך קו  מר משה כהן:
 

 משה כהן.   :גב' עדי זנד
 

 אמרתי.   מר משה כהן:
 

 לא, אבל כתוב לנו.   :גב' עדי זנד
 

 לא השם הכי בנאלי, אבל בסדר.   מר משה כהן:
 

 אתה כתוב בהזמנה.  מר יוסף ניסן:
 

שה כהן. לקרוא כתוב פה, אנחנו מסתכלים בפתק רואים מ :גב' עדי זנד
 יודעים. 

 
שתבנה לתושבי להבים איזה שהוא מסלול אני רוצה לבקש ממך  : מר שלומי שטרית

ירוק לקבל את הכספים של כל הנזקים שאתם גרמתם לנו. אתה 
לא מבין איזה נזקים אתם גרמתם פה לתושבי להבים. תשמע זה 

  -דבר
 

 גם לי.   :גב' עדי זנד
 

וחצי.  זה קורה, זה קרה בדיוק לפני שנהעם שנייה שראשית זו פ : מר שלומי שטרית
ועכשיו זו פעם שנייה, זה פשוט הזוי מה שאנחנו עברנו פה. עכשיו 
לגשת וללכת ולתבוע ולחכות, אני מכיר את הסיפור הזה, הייתה 
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₪ ויתרתי לכם עם כל  17,000לי מסעדה ויתרתי לכם, על 
רוק, שתעזרו הטרטורים. פה אנחנו מבקשים איזה שהוא מסלול י

לא מבינים איזה נזקים גרמתם לנו תפצו את התושבים פה. אתם 
 פה לתושבים. 

 
 רגע, איך קוראים לך?   מר משה כהן:

 
 שלומי.  : מר שלומי שטרית

 
 שלומי, אני יכול לבקש בקשה?   מר משה כהן:

 
 כן.  : מר שלומי שטרית

 
מציע. לשנות את  אוקיי, אני מציע, בעצם לא מבקש בקשה, אני מר משה כהן:

. אנחנו לא גרמנו שום נזק, זאת רהטרמינולוגיה, ואני אסבי
אומרת נכון שהרשת היא בבעלותנו וכו'. הסברתי ממה הדברים 
האלה נובעים, אתה יכול להגיד נגרמו לנו נזקים שהם בתחום 

  הרכוש שלי, בסדר.
 

 שבים? אוקיי, נגרמו לנו נזקים, איך אתה מפצה את התו : מר שלומי שטרית
 

 אלה יש נהלים מאוד ברורים. יפה. עכשיו לדברים ה  מר משה כהן:
 

  -הנהלים האלה : מר שלומי שטרית
 

רגע, רגע, אני אסביר. תאמין לי שאני לא אתחמק, אם באתי עד  מר משה כהן:
לפה ואני גר במעלה אדומים, אתה יכול לתאר לעצמך כמה 

 נסעתי. 
 

 אוקיי.  : מר שלומי שטרית
 

י גם הצעה לדבר הזה, ואני מכבד את הבקשה שלך, ותכף יש ל :ה כהןמר מש
בסדר? אבל קודם כל אני אומר את הדברים חד וחלק, כי אני לא 
בן אדם שמתחבא מאחורי שום דבר. יש רשות החשמל שהיא 
הרגולטור שלנו, קבעה מתי, ואתה יכול לפתוח את זה בעצמך 

אחר ואני עובד ולראות מתי אני מזכה מתי אני לא מזכה. מ
רית, הכללים שלי כלפי יוסי בחברת חשמל, שהיא חברה ציבו

וכלפי שלומי וכלפי סודה סטרים הם אותם כללים. אני לא יכול 
אז אני הולך לפי הכללים. אם אתם עומדים להפנות שום דבר. 

בכללים שמזכים, אתם תקבלו את הפיצויים. עכשיו מה אני מציע, 
. אני מציע שתרכזו, במקום שאתה שזה יהיה ככה מאוד פרקטי

ד ילך יבוא ילך יבוא, תרכזו את כל הדבר באמצעות אומר כל אח
המועצה בצורה מאוד מסודרת, שם, מספר חוזה, מתי קרה 
האירוע, כי בלי לדעת מתי קרה האירוע אנחנו לא מזכים, כי 

  -אנחנו צריכים להצליב את זה, לא שחס וחלילה מישהו רמאי
 

 לא, לא, בסדר אנחנו מבינים.  : יתמר שלומי שטר
 

נכון? אני לא  טצריך להצליב את זה, אני צריך איזה שהוא דוקומנ כהן:מר משה 
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יכול לעשות מה שאני רוצה. מתי זה קרה, מה קרה ונתקדם 
 הלאה, בסדר? תעשו את זה מרוכז. 

 
 רק דבר אחד, שאתה תעקוב אחרי זה, שאתה תוביל את זה.  : מר שלומי שטרית

 
  -רגע, בסדר  משה כהן: רמ
 

  -כי אני אגיד לך : מר שלומי שטרית
 

  -שלומי אבל קודם כל הוא אומר לך תעבור את שלב א' מר יוסף ניסן:
 

  -בסדר, אני מכיר את זה, אני מכיר את זה : מר שלומי שטרית
 

 תעבור את שלב א' אם מגיע.  מר יוסף ניסן:
 

 יוסי תודה.  : מר שלומי שטרית
 

 לא, אתה לא מכיר את זה.   הן:מר משה כ
 

 אני מכיר את זה.  : טריתמר שלומי ש
 

 אתה לא מכיר את זה.   מר משה כהן:
 

  -₪ 17,000אני ויתרתי על  : מר שלומי שטרית
 

 לא, אתה לא מכיר את זה.   מר משה כהן:
 

  -₪ ויתרתי 17,000על  : מר שלומי שטרית
 

זו פעם ראשונה שאני אומר את שלומי אתה לא מכיר את זה, כי  מר משה כהן:
 ה. ז

 
  -בגלל הפרוצדורה שלכם, זה ללכת ולבוא : י שטריתמר שלומ

 
אתה לא יכול להכיר את זה. באמת, לא אמרתי את זה אף פעם,  מר משה כהן:

אני אומר לך שכאילו יכולתי להפנות אותך לאתר וזהו, אבל אני 
ה. עכשיו לא עושה את זה. אני אומר לך תרכזו את הדברים האל

רוצה להגיד עוד דבר. בכל מקום גמרנו עם העניין של הנזקים, אני 
ותקשיב טוב מה שאני אומר, זה בעולם, זה לא אצל חברת 
החשמל לישראל. הדבר הזה הדיפים האלה זה דבר שאמרתי 
בתקן בינלאומי הוא קיים. דרך אגב לא מפצים על דיפים. אבל 

רתי תאריך, שעה, הכול תיתנו את כל הדברים שאתם רוצים, אמ
פשוטים, שעולים ים מאוד פשוטים, מאוד יהיה מסודר. יש אמצע

₪ אולי לשקע. ואתה יכול להגן. עכשיו אני לא  100סדר גודל של 
בא להגיד לך בשביל לחסוך לי נזק, אלא בשביל לחסוך לך את 
עוגמת הנפש. אתה עובד על המחשב ועשית עבודת מחקר או לא 

קרר שלך או שאני לא יודע מה, יש לך ציוד. יודע מה, או שהמ
אתה קונה הגנה לשקע וזה מגן עליך וזה לא נותן למכשיר 

ה יכול לעזור לעצמך, אם להידפק. וזה אמצעים פשוטים שאת
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אתה רוצה, זה טיפ קטן, אתה רוצה תעזור לעצמך, אתה לא 
 רוצה, לא. 

ם וזה אבל זה גם קיים, שתדעו לכם זה קיים בכל העולם, זה קיי
העירוני, בואו נגיד ונודה נהוג. במיוחד במקומות שהם לא בתחום 

מטר ממך  2.5על האמת כשאתה גר בתל אביב ותחנת המשנה היא 
והכול רשת תת קרקעית, אז התופעות האלה לא נמצאות לא 
קורות. קורים דברים אחרים, אבל זה לא קורה. קורה שקבלן 

אבל לא קורה את ישראלי בא וחותך לך את הכבל, קורה. 
ז אני אומר כל אחד גם צריך התופעות האלה של הדיפים, א

להתאים את עצמו לאיפה שהוא גר, ואני אומר זה הטיפ שאני 
 נותן לך. 

 
כרטיסים של מזגן,  2זה מאוד יעיל, מניסיון אישי. אני נשרפו לי  : מר כפיר מימון

 קוראים לי כפיר. 
 

 נעים מאוד.   מר משה כהן:
 

₪,  600-500ה משהו כמו והתקנתי בלוח הראשי גם מכשיר שעול : מימון מר כפיר
 והוא מגן על כל המכשירים בבית. 

 
 עלית אחד אחורה.   מר משה כהן:

 
₪ פותרים, בכל הנפילות  600כן, במקום לשים מכשיר מכשיר,  : מר כפיר מימון

 האחרונות לא קרה לשום מכשיר כלום. 
 

 זה הגיוני. ה שאני אומר, וכן, זה בדיוק מ  מר משה כהן:
 

אז אם אפשר אולי שהמועצה תארגן מסובסד משהו כזה  : מר כפיר מימון
 לתושבים, לא יודע מסובסד...  

 
 לא, זה רעיון מצוין כפיר.   :גב' עדי זנד

 
 אולי קנייה מרוכזת.   מר משה כהן:

 
 קנייה מרוכזת כן.   :גב' עדי זנד

 
 ה. קנייה מרוכזת כז : מר כפיר מימון

 
 אלה. גם קנינו קומפוסטרים כ  :גב' עדי זנד

 
דרך אגב אני בבית שלי גם כן בכניסה של המים לצורך העניין,  מר משה כהן:

עשיתי את אותו דבר, שמתי פילטר מים כי איכות המים היא 
ברמה מסוימת. אז אני יכול לבוא ולהגיד קשה לי, רע לי, לא טוב 

 נו, יש לי איכות מים אחרת. לי. שמתי פילטר כזה בכניסה וגמר
 

 אנחנו כמועצה נדאג לרכז את זה ולהעביר לך.  : יתמר שלומי שטר
 

 אני אשאיר לך את המייל שלי.   מר משה כהן:
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בסדר, ובדיוק מה הקריטריונים שאותם תושבים ימלאו בדיוק  : מר שלומי שטרית
 תאריך, חשבונית, תאריך. 

 
 כל באמת תודה שבאתם, זה ממש ית דמרי, קודםשלום, שמי רונ עייאש: .גב' רונית ד

לא ברור מאליו, אחד. מה קורה מעכשיו, תקשיב זה מלחיץ, אם 
אתה מפעיל אזעקה בבית, זה מלחיץ, זה קורה כל הזמן. שלא 

ראשית בסלון, נשרפה. היא  הלדבר על נזקים, לי נשרפה טלוויזי
לנזק דלקת נכבית, מאז שהיה לה זה, משהו בה נשרף. אז מעבר 

? 2021יקרה עד אפריל  האישי זה מלחיץ, וזה קרה כל הזמן. מה
תודה יופי באמת, מה קורה? אני קצת ככה התעניינתי בעניין, 
אולי להזין אותנו כבר בחליפי, משהו שנותן גיבוי אחד לשני, אולי 
לשים לנו קווים בלי שנאים, אני לא יודעת, אנחנו בתוך הסביבה 

ם המשטרה, זה הנגב. היום הגיע שר שלנו. יגיד, איך אומרי
בדרך כבר גנבו לו את הזה של האינטרנט, אני לא התקשורת 

  -יודעת אם ראיתם את זה, בדרך, הוא לא הגיע
 

 כן, הוא ביטל את הביקור.   :גב' עדי זנד
 

 כתבתי למישהו מזל שלא גנבו את השר.  מר יוסף ניסן:
 

 . כאילו באמת, זה הנגב עייאש: .גב' רונית ד
 

 קיעו המון כסף בזה. הוא ביטל את הביקור, הש  :גב' עדי זנד
 

אתה מכיר את הנגב יותר טוב מאיתנו, כי אתה מסתובב בכולו,  עייאש: .גב' רונית ד
אנחנו רק בלהבים. אז מהבחינה הזאת זה, אבל צריך לחיות בתוך 
עמך, זו הסביבה שלנו. זה מה שקורה אם מחירי הנחושת ימשיכו 

לזה משהו  קרים, ואתה אומר זה אפ אנד דאון, צריך לתתלהיות י
, עד שהפרויקט 2021קצת יותר, ובטח לתת לנו משהו עד אפריל 

 יסתיים. 
 

 זה חורף.  :קובי נודלמן עו"ד
 

 ואנחנו נכנסים למה זה חורף.   :גב' עדי זנד
 

  -זה מזגנים, זה רדיאטורים, זה תינוקות, זה בלגן. אז עייאש: .גב' רונית ד
 

 ואזעקות בלילה.   :גב' עדי זנד
 

אז זה קו בלי שנאים או קו תת קרקעי או קו גיבוי או משהו  עייאש: .נית דגב' רו
שייתן לנו קצת אוויר עד פסח שנה הבאה, כדי לאפשר מחיה או 
סדר מעבר לפעילות המשטרתית שהיא מוערכת, אבל אנחנו לא 

למשטרה, אבל הפכנו להיות שותפים, כאילו באמת הרבה כבוד 
ייר או הוספתי אחד שרודף אני לא עכשיו בפרסום הוספתי ס

אחריו. זה יופי, תעשו כל מה שנדרש, אבל זה פחות "ענייננו" 
 להיכנס לרזולוציה הזאת. 

 
אני לא יכול להגיד לך עכשיו ברמה כזאתי של אנחנו ניתן עוד קו,   מר משה כהן:

הבטיח לך דבר אחד, שאם או אנחנו לא ניתן עוד קו. אני רק יכול ל
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את זה, אז היינו עושים את זה. זאת אומרת  היינו יכולים לעשות
אין פה, אני לא נמצא פה בבעיה שאומר לך תשמעי גבירתי אין לי 
תקציב ואני לא יכול לעשות את זה, נחכה לשנה הבאה לשנת 
התקציב הבאה. לא, אני לא במקום הזה. אני במקום הזה שאתם 

מתחנות משנה, זו תחנת המשנה הכי קרובה נמצאים רחוק 
צאת אצלכם, היא כמו שאמרתי אתם מכירים אותה בכניסה שנמ

לבאר שבע, אם אתם נוסעים מפה דרומה, אז מצד שמאל של 
הכביש. זה המקור, זה המקור. תחשבי מה המרחק משם לפה, גם 
אם אני רוצה להיות מאוד נחמד ולהוציא קו נוסף משמה לפה,... 

את  , זה יעבור את אפריל, רק לתכנן אותו להביאעד לפה
האישורים שלו, זה כבר אחרי אפריל. זאת אומרת מה שיש לי 
לעשות, ועוד פעם אני מסתכל בגובה העיניים, אני לא משלה אף 
אחד ואני לא משקר אף פעם, אני אומר מה שאני יכול לעשות זה 

  -ם שלילהגביר את אחזקת מנע, זאת אומרת להגביר את הסיורי
 

 כן ברור.  עייאש: .גב' רונית ד
 

שלי, של אחזקת מנע, דרך אגב באחזקת מנע יש עוד אלמנט   מר משה כהן:
שאנחנו עושים, יש אלמנט של שטיפות כמו שאמרתי, יש אלמנט 
שהוא מאוד חשוב אנחנו קוראים לזה בדיקת תרמוגרפיה. מה זה 

בעצם בודקת בדיקת תרמוגרפיה? בדיקת תרמוגרפיה זו בדיקה ש
רת הבדלים של טמפרטורה עם מכשיר תרמי נקודות, זאת אומ

בגדול. הם מגלים הבדלים של טמפרטורה. ואז כשאני נוסע, אני 
נוסע עם רכב מסוים, בודק את זה, זה מצלמה כזאתי, ובודק ואני 
מזהה נקודות יותר חמות ברשת. נקודה חמה ברשת זה נקודת 

י שהיא קורית, אני מחליף את הכשל הבאה. אני תופס אותה לפנ
הדברים אני יכול לעשות, זה דברים שאני יכול הרכיב. אז את 

לעשות. אבל להגיד לך שאני עכשיו יטמין קווים, או אני אביא 
שאני לא יודע בכלל מאיפה, זה יהיה סתם  no where-קווים מ

  -להגיד
 

 לא בר ביצוע.  מר יוסף ניסן:
 

בהחלט אבל לוקח את הקטע של הגיד. אז אני זה יהיה סתם ל  מר משה כהן:
 חזקת מנע מוגברת. א

 
משה, אני רוצה לשאול שאלה. אתה מתאר פה דברים שאני מניחה   :גב' עדי זנד

שהם בתוך השגרה. זאת אומרת מזג אוויר הפרעות חולפות, 
הפרעות ממושכות ואפילו גניבת שנאים, אני מניחה שלא נולדו 

מתמודדת איתם לאורך השנים. אבל  היום. חברת החשמל כנראה
ים מאוד במרוכז שינוי בהקשר הזה של אספקת החשמל אנחנו חוו

ליישוב. זאת אומרת זה שיש עכשיו כל כך הרבה תלונות, כי זה 
מאוד תכוף וזה מאוד שונה ממה שאנחנו רגילים אליו. זאת 

 אומרת קרה משהו ששינה לנו את ההרגלים. 
 

 ליה. השתחררה חו  מר משה כהן:
 

 חוליה שלהם?   :גב' עדי זנד
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 של הגנבים.   ה כהן:מר מש

 
 של הגנבים, לא שלכם באופן אישי אלא של הגנבים.   :גב' עדי זנד

 
, אבל זה קורה. דרך אגב מה -זה פחות או יותר, מישהו הגיע ל מר משה כהן:

שאת אומרת הוא רק מחזק את מה שאני אומר. כי היו תקופות 
 את זה יוסי בהתחלה, שעכשיו הנה אנחנו כבר וגם עכשיו אמר

מאז שיחתנו האחרונה נדמה בשבועיים, לא שלחת לי שום 
 וואטסאפ, נכון? 

 
 אז החוליה תפסו אותה?   :גב' עדי זנד

 
 שבועות כבר.  4 מר יוסף ניסן:

 
 אז תפסו את החוליה?   :גב' עדי זנד

 
 אני לא יודע.   מר משה כהן:

 
  -זה העניין, אז תגידווליה אם הח  :גב' עדי זנד

 
אז אני לא יודע, אבל אני אומר שהמצב היה בסדר, ויש לי גם  מר משה כהן:

סטטיסטיקה של תקלות לאורך שנים. יש לי סטטיסטיקה כזאת. 
אנחנו לא בעלייה, אנחנו לא בעליה. נכון שנקודתית היה לנו את 

וונותיי ההבהובים האלה שהיו בעלייה. דרך אגב אני גם אחראי בע
ודה ושומרות. אז אני גם על כל הנושא של אספקת חשמל ביה

מכיר את זה מכל מיני צדדים. גם שמה הייתה לנו תקופה שהייתה 
 , אני אתן לכם דוגמא. -בלתי נסבלת. אבל שמה הגענו ל

 
 מבחינת פשיעה אתה מתכוון.  מר יוסף ניסן:

 
ינו, כדי למנוע דברים. פשיעה כן. אני אתן דוגמא של משהו שעש מר משה כהן:

עובדים עם המשטרה, עם מחוז שי וכו'.  אנחנוברור שגם שמה 
אבל שם עשינו עוד דבר. באנו בדברים הרבש"צים של היישובים. 
וחיברנו את המערכות שלנו מערכות ההתרעה גם למוקדים של 
היישובים. ואז מה שקורה, זה היה בהתנדבות כמובן, אני לא יכול 

רגע ואז הרבש"צים של היישובים קפצו מיד, כי ב לחייב אף אחד.
שהם קיבלו את ההתרעה הם קפצו מיד, והצלחנו לתפוס על חם. 
ברגע שאתה תופס על חם, אז זה כבר גלגל כזה שגורם לאנשים 
פחות לרצות ופחות לרצות. אז אנחנו עושים את כל מה שאנחנו 

ות יכולים ברמות הכי יצירתיות. למשל יש מתקנים של מקור
ה שעשינו לקחנו את לאורך הדרך, שגונבים את השנאים שלהם. מ

כל השנאים הכנסנו אותם לתוך המתקן. כי המתקן שלהם הוא 
בדרך כלל גם מתקן מוגן. אז העברנו את השנאי הזה לתוך 
המתקן, וככה הגנו עליו יותר טוב. אז אנחנו עושים את כל מה 

עושים. ונעשה שאנחנו, אנחנו לא בוחלים באמצעים שאנחנו 
  -ראחשיבה נקודתית, נעבור מה שנק

 
 זאת אומרת שצפוי לנו חורף מעניין.   :גב' עדי זנד
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לא, לא חושב, לא חושב. אני מקווה שלא. אני מקווה מאוד שלא.  מר משה כהן:

אני חושב שגם את גל החום עברתם בסדר, בואו, גם את יום 
 ראשון עברתם בסדר, נכון? 

 
 יום ראשון היה נורא בבאר שבע.   :גב' עדי זנד

 
 כן.  יסן:מר יוסף נ

 
  -היה קטסטרופה. אימא שלי  :גב' עדי זנד

 
 את יודעת איזה ערפילים היו בבאר שבע.   מר משה כהן:

 
 לבד היה יום קשה.  85אישה בת   :גב' עדי זנד

 
 נכון, היה יום קשה בכלל.   מר משה כהן:

 
 ראשון? מה היה יום  עייאש: .גב' רונית ד

 
 נפל ועלה, ונפל ועלה. וזה היה עד הערב. היה חשמל כל היום   :גב' עדי זנד

 
 משה סיימת?  מר יוסף ניסן:

 
 אני סיימתי.   מר משה כהן:

 
 אני מאוד מודה לך שבאת, יש לעוד מישהו שאלה?  מר יוסף ניסן:

 
 לא, רק להגיד תודה באמת.  : מר כפיר מימון

 
 עריכים. ו מאוד מכן, אנחנ  :גב' עדי זנד

 
 ה. תודה רב פרופ' עפר לוי:

 
 גם... וגם הפתיחות והישירות.  : מר כפיר מימון

 
 תודה רבה.  גב' ברוריה אליעז:

 
יש אגב עוד נושא שהייתי רוצה להעלות בפניך, לא יודע אם אתה  מר יוסף ניסן:

  -הכתובת. תושבי להבים קיבלו הודעה שיש הפסקת חשמל
 

 אנחנו מקבלים כאלה מלא, כל הזמן.  אה  :גב' עדי זנד
 

 שעות ומתברר שזאת הייתה טעות של חברת חשמל.  8-ל וסף ניסן:מר י
 

 פעמים קיבלנו כזה.  3  :גב' עדי זנד
 

 זה קרה פעמיים.  מר יוסף ניסן:
 

כן, פנית אליי בעניין הזה. כן, הייתה לנו איזו בעיה במערכת  מר משה כהן:
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  -שהוציא התרעות
 

ק שתהיה הודעה חוזרת אין בעיה טעויות יכולות לקרות, ר סן:סף נימר יו
 שאומרת שזאת טעות. 

 
כן, כן, כן. זה גם כן לפעמים הגולם קם על יצרו מה שנקרא, ופועל  מר משה כהן:

 באופן עצמאי. 
 

האמת היא שלי יש שאלה אחרת לגמרי. אם תחנת המשנה תהיה  :גב' עדי זנד
 בלים ארנונה מחברת חשמל? בעידן הנגב, אז אנחנו מק

 
 כן, התשובה היא כן.  מר יוסף ניסן:

 
 מעולה אוקיי. כבר אנחנו מסודרים.   :גב' עדי זנד

 
 אדוני, תשכח מהנזקים.   מר משה כהן:

 
 שילמנו בענק עכשיו. תודה משה.  מר יוסף ניסן:

 
 אתם שותפים בעידן הנגב?   מר משה כהן:

 
 כן.   :גב' עדי זנד

 
 תודה רבה יקירי.  ניסן:מר יוסף 

 
 תודה לכם. אז   מר משה כהן:

 
 תודה רבה. נסיעה טובה, סע בזהירות.   :גב' עדי זנד

 
 מתי, זכות הדיבור לך.  מר יוסף ניסן:

 
דרך אגב למה החשיכו את הכביש שבין באר שבע ללהבים כל  :גב' עדי זנד

 תקופה הסגר? 
 

 כי גנבו את השנאים.    :דובר
 

 באמת? באמת?   :דגב' עדי זנ
 

 זה נתיבי ישראל, לא קשור. לא, לא,  מר יוסף ניסן:
 

 הא זה נתיבי ישראל עושים?   :גב' עדי זנד
 

  -ערב טוב לכולם פקד מתי צרפתי:
 

 נמצא כאן מתי צרפתי שנוטל חלק במאמצים.  מר יוסף ניסן:
 

  -אני כמו שיוסי אמר מתי צרפתי, בכובעי הקודם הייתי פקד מתי צרפתי:
 

 תך. רק עכשיו אני מזהה או : מר שלומי שטרית
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קצין בתחנת רהט. יש לי ככה סוג של זיקה ללהבים, וברגע  פקד מתי צרפתי:

שנתבקשנו לקחת חלק בסיפור של השנאים, אז מיד כינסנו את כל 
היחידה. קצת אני אתן לכם טיפה רקע. יס"מ נגב בתקופה החל 

חב נגב. זאת אומרת כל הוא יס"מ שנותן מענה לכל מר 1.1-מה
ם רואים בתחנות, בתחנת רהט היו יס"מ, המדים האפורים שהיית

בתחנת עיירות היו יס"מ ובתחנת ערוער היה יס"מ. איחדנו את כל 
היס"מ, עשינו יחידה אחת גדולה, שאמורה לתת מענה מבצעי בכל 
מרחב נגב. אני יכול לומר שמיום הישיבה שזו הייתה ישיבה בזום 

 וסי. יחד עם י
 

 כן.  מר יוסף ניסן:
 

תוך שבוע הייתה תפיסה. תפיסה כזו מניסיוני האישי לא קורית  :פקד מתי צרפתי
לילות  6בצורה שוטפת, זה משהו שהוא גם קצת מזל וגם כמעט 

שהיחידה הייתה בחוץ. אבל בשורה התחתונה יש תפיסה. תפיסה 
שם, מאוד משמעותית של חוליה מאוד משמעותית, וזה לא נעצר 

ת ההמשך. מה שכן אני ואני עוצר כאן, כי אני לא יכול לפרט א
רוצה לומר, זה שמבחינתנו מתבצעת פעילות רצופה גם בשת"פ 
חברת חשמל, עם כל הקב"טים שלהם, עם יוסי שהוא נהיה שותף 
פעיל אצלי במשרד. וכן מתבצעת פעילות בתחום. אתם יכולים 

רועים. גם האירוע שבועות האחרונים אין אי 4-לראות שגם ב
נחנו מדברים כאילו כמעט כל יום, יש שדיברנו עליו אז בשבת, א

לנו קשר ישיר. זה היה אירוע ישן ואנחנו מכירים את כל 
 האירועים. 

אירועים בכל המחוז  24סך הכול אנחנו מדברים ממרץ על 
הדרומי. אירועים של גניבת שנאים, כאשר מבחינתכם המשמעותי 

 ניבה שהייתה כאן. ולפי דעתי אנחנו נתנו לוזה האירוע של הג
מענה. זאת אומרת אני יכול לומר ובלי לפרט יותר מידי, וגם 
כמובן בלי להתחייב, שאירועים של שנאים בתקופה הקרובה לא 
יהיו. אלא אם כן פתאום תהיה איזה שהיא הפתעה שלא כל כך 

ות זהו, זה מה שיש לי לומר, אם אתם רוצים לשאול שאלצפינו. 
ן, בכלל לנושא של בכל מה שקשור בכלל להעלאת תחושת הביטחו

 היס"מים בארץ, אז אני אשמח לענות. כן שלומי. 
 

מתי, אנחנו רואים להבים ראש המועצה מוביל אותנו לעיר. רהט  : מר שלומי שטרית
תושבים. למה שלא  130,000-140,000הולכת להיות עיר גדולה של 

ודע שאתה לא, אבל תזיז את זה תהיה פה תחנת משטרה. אני י
שאנחנו חייבים פה תחנת משטרה. אין ביטחון הלאה, תסביר 

לתושבים. אין פה ביטחון, תושבים עוזבים בגלל שאין פה תחושת 
ביטחון ביישוב. היישוב שלנו הופך להיות מעורב, ויש לנו ילדות 
בנות, אתה יודע אנחנו מתחילים להיות מודאגים פה, אנחנו 

 ול לעזור. פה תחנת משטרה, חייבים, זה הדבר היחיד שיכחייבים 
 

תראה לגבי נקודת משטרה / תחנת משטרה, כמובן שזה לא ברמה  פקד מתי צרפתי:
  -שלי, ואני לא יכול להגיד לך אם תהיה פה תחנה

 
 נכון.  : מר שלומי שטרית
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גש עם או לא תהיה. לעניין תחושת הביטחון, אזרח נורמטיבי נפ פקד מתי צרפתי:
מיים בדרך כלל הוא פעמים. פע 3המשטרה במהלך החיים שלו 

מקבל דו"חות וכאלה, ופעם אחת או פרצו לו או גנבו לו, 
ם פרצו לך לבית, אז ומבחינתו חרב עולמו. זאת אומרת א

אוטומטית תחושת הביטחון שלך ירדה, והמשטרה לא עשתה את 
כול לומר שעל העבודה, והדברים לא התבצעו כמו שצריך. כן אני י

זה שחס וחלילה מחר בבוקר  כל תופעת פשיעה, תופעת פשיעה
גניבות של רכבים, זה תופעה.  30או  27נקום בבאר שבע ויהיה לי 

אז שמה אנחנו באים לידי ביטוי, שם אנחנו נכנסים מבחינתנו זו 
תופעה. הייתה איזה שהיא תופעה בעומר לא מזמן, אנחנו היינו 

אם יהיה פה אבחון של התחנה, זאת  שם, והתופעה חוסלה.
  -פה מפקד תחנה חדש מדהים. יוסי בטוח מכיר אותו אומרת יש

 
 כן, היום נפגשנו.  מר יוסף ניסן:

 
בחור לוחמני שהגיע גם מיחידה מיוחדת, הגיע ממחוז שי. אם הוא  פקד מתי צרפתי:

יאפיין איזה שהיא בעיה ביישוב שהיישוב צריך לתת לו איזה 
פק שזה ה מבחינה מבצעית, אנחנו נהיה שם, אין לי סשהוא מענ

 עניין של שניות עד שאנחנו נכנס לסיפור. עוד דברים? 
 

 תודה מתי.  מר יוסף ניסן:
 

 תודה, בהצלחה.   :גב' עדי זנד
 

 בשורה משמחת בהחלט.  מר יוסף ניסן:
 

 אישור פרוטוקולים: - 1לסעיף 

 .6/2020פרוטוקול מישיבה   1.1
    .2020ג'/ול מישיבה פרוטוק 1.2

 
חברים אנחנו ניגש לסדר היום. ראשית יש לנו פרוטוקול  טוב מר יוסף ניסן:

. יש מישהו נגד? אז פה 2020ופרוטוקול ישיבה ג'/ 6/2020ישיבה 
 אחד. מישהו עושה רישומים? 

 
 יש הקלטה יוסי.  מר דני מלכה:

 
 : הוחלט פה אחד לאשר את הפרוטוקולים כלהלן:החלטה

 .6/2020פרוטוקול מישיבה   1.1
 .   2020ישיבה ג'/פרוטוקול מ 1.2

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

 
טוב, דיווח ראש המועצה כולל עבירות פע"ר, נתחיל מעבירות  מר יוסף ניסן:

פע"ר. היום הייתה לנו ישיבה עם מפקד תחנת רהט, גם דני היה, 
שסוללת עפר שאנחנו  קדים. אין ספובהחלט הנתונים מאוד מעוד

עם השמירה בכניסות הביאה את התוצאה. יש לנו  הקמנו יחד
משנה שעברה נכון להיום. סליחה, זה  67%ירידה בגניבות רכב של 
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אנחנו כבר אחרי ולא היה עוד אירוע, אז אנחנו  25.10.20-נכון ל
באמת בתוצאות מאוד מאוד מאוד טובות. בסך הכול יש ירידה 

ני מאוד משנה שעברה, והנתונים האלה מעודדים. א 30%של 
מקווה שנעמוד ביעד שלנו, כי זה יעד שהוא היה מאוד מאוד גבוה, 
לא סתם שמנו אותו, כי אנחנו באמת מאמינים ביכולות שלנו ושל 
המשטרה, ואנחנו נעשה את כל המאמץ על מנת שנעמוד ביעד הזה 

לגבי שאר הדיווח.  עד סוף השנה. אז זה בנושא עבירות הפער.
נחנו נענה עליהם בסוף, אבל לגבי טוב, יש כמה שאילתות, א

הדיווח. טוב, אני אעדכן אתכם שאלעד ימונה להיות יו"ר הנהלת 
המתנ"ס בקרוב. זה אישור שמתרחש במתנ"ס על פי הנהלים. 
קיימת ועדת קורונה ביישוב. הנתונים הם מאוד מעודדים כמו 

 חולים בלבד מאומתים כרגע.  2 שאתם מעודכנים, אנחנו עם
 

 יש עדכון יוסי, כבר לא.  ה:מר דני מלכ
 

 כבר לא?  מר יוסף ניסן:
 

 אין בכלל.  מר דני מלכה:
 

 אין בכלל.  מר יוסף ניסן:
 

 טפו, טפו, טפו.   :גב' עדי זנד
 

למתי, קודם כל אני רוצה להודות לכל חברי הוועדה לעפר,  מר יוסף ניסן:
עושים עבודה שלום מתי, לאלעד שבאמת שאיתנו שם בזום, 

גם רועי מהיקל"ר שותף, ובאמת יש שיתוף פעולה מדהים.  נהדרת,
זו ועדה שלא הייתה קיימת כמובן לאורך השנים, אנחנו גם 
לומדים תוך כדי תנועה. אבל בהחלט יש פה הקפדה ויש פה סדר 
ומתנהלים דיונים רציניים בתוך הקבוצה, על עשרות סוגיות שהיו 

, ובסופו של דבר מאז שפרצה המגיפה, ובאמת נותנים מענה נכון
 0אנחנו מגיעים לתוצאה טובה מאוד ביישוב, שזה כרגע 

מאומתים, שזה באמת משהו שמעורר השתהות, ואני מאוד מקווה 
 שזה יישמר כך, אבל זה אומר שאסור לנו לשקוט על השמרים. 

 
 זה אפס חולים פעילים.  פרופ' עפר לוי:

 
ך ולעבוד קשה כולל בדיקות. אפס חולים פעילים. צריכים להמשי ניסן:וסף מר י

אנחנו נביא ניידת שתבדוק את העובדים גם של הסופר וגם של 
מערכת החינוך בבוקר. היום דיברתי על זה עם מפקד היקל"ר, 
ונעשה את כל מה שצריך על מנת שלא נצא מהמסגרת, כי ברגע 

גע שאתה באחוזים נמוכים יש שאתה עולה גם אחוזי ההדבקה, בר
אציה שאתה חייב לשמור עליה, אחרת אתה יכול פה סוג של סיטו

למצוא את עצמך בצבעים אחרים, שאנחנו לא רוצים בכלל לדבר 
עליהם, ואני מקווה מאוד שנמשיך להישאר ירוקים. אבל בהחלט 

 יש פה הקפדה של הצוות, וצריך להגיד מילה טובה, אז תודה. 
 

יד רמה ועומד על אני רוצה לשבח את מתי שמוביל אותנו ב לוי:פרופ' עפר 
המשמר, שזה לא קל בכלל. שיש לפעמים באופן יומיומי מקבלים 
פניות מגורמים כאלה ואחרים, לפתוח פה לפתוח שם, כל סיפור 
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לפעמים קורע לב, החלטות מאוד קשות, כמובן שצריך גם הרבה 
ה והזהירות הביאו מזל, אבל אין לי ספק שגם ההקפדה היתיר

 שנשאר שם. אותנו למצב הזה, בתקווה 
 

את הקו הזהיר בוועדה והמקפיד וזה לגמרי. מתי באמת מוביל  מר יוסף ניסן:
של אנשים אחרים, ולבצע  בסדר, תמיד אני אוהב לשמוע גם דעות

את ההתאמות. בסך הכול הטענות שלו הם הגיוניות והם במקום, 
ן התוצאה אנחנו במצב טוב. ובסך הכול כמו שאמרתי במבח

ברי המועצה בהתנגדויות. יש חוות דעת של בנושא השתתפות ח
הוועדה לניגוד עניינים שכן מאפשרת לחברי הוועדה לקחת חלק 

 בהתנגדויות. 
 

 זה חדש.  :קובי נודלמן עו"ד
 

 זה מהפך.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 אז זה באמת משהו, בשורות חיוביות.  מר יוסף ניסן:
 
 . תחזור על מה שאמרת בבקשה ' ברוריה אליעז:בג
 

פנינו בזמנו לוועדה לניגוד עניינים, לגבי ההשתתפות של חברי  מר יוסף ניסן:
  -המועצה שהביעו התנגדות בעבר

 
 פנינו, אני וכפיר מימון פנינו.  : מר שלומי שטרית

 
 בשכונת שרונים.  מר יוסף ניסן:

 
 את זה.  בוועדה... ביטלנו : מר שלומי שטרית

 
  -ומה גב' ברוריה אליעז:

 
  אתה פנית? סף ניסן:מר יו

 
 בטח.  : מר שלומי שטרית

 
  כן? מר יוסף ניסן:

 
 כן. גם כפיר פנה, אני וכפיר פנינו.  : מר שלומי שטרית

 
 היועצת המשפטית שלנו פנתה.  מר יוסף ניסן:

 
פנינו ישירות  אתה לא ראית שהייתה התייחסות רק שלנו? אנחנו : מר שלומי שטרית

 אליהם יוסי גם. 
 

אז היועצת המשפטית שלנו פנתה במכתב מסודר, אני יכול גם  יסן:מר יוסף נ
 להראות לך אותו. 

 
 אין בעיה.  : מר שלומי שטרית
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  ו? גב' ברוריה אליעז:
 

  -לא, כי מר יוסף ניסן:
 

ויש לנו ראיתי איך לכלכת עלינו, שיש לנו מגרשים ויש לנו פה  : מר שלומי שטרית
 שם, ראיתי בסדר תמשיך, תמשיך. 

 
 כן ברוריה.  ר יוסף ניסן:מ
 

 ו?  גב' ברוריה אליעז:
 

בקיצור הוועדה קבעה שכן גם אם בעבר חברי המועצה הביעו  מר יוסף ניסן:
התנגדות, עדיין הם יוכלו לשבת בוועדה. מהטעם שגם אם תתקבל 

ת לערכאה החלטה שדוחים את ההתנגדויות, זה עדיין יכול ללכ
 תנגדות, זה לא משנה. יותר גבוהה שבה, או מקבלים את הה

 
 אז הם קיבלו אישור, יופי.  גב' ברוריה אליעז:

 
 כן, כן.  מר יוסף ניסן:

 
 טוב.  גב' ברוריה אליעז:

 
אז זה בסך הכול זה. יש לנו ביקורת של משרד הפנים שסיימנו  מר יוסף ניסן:

יחור של הבדיקה, שזה לקח אותו, את רוצה לומר מילה בגלל הא
 עברה? לנו תקציב משנה ש

 
כן, בניגוד להכנסות ארנונה ומים שנרשמות על בסיס מזומן, זה  :חגית מ. מימוןגב' 

אומר כל שקל שנכנס נרשם באותה שנה בה הוא נכנס. הכנסות 
ממשרדי ממשלה נרשמות עד לסיום העבודה, או עד בעצם חתימה 

כלל קורה בסוף מרץ. בשנה על הדו"ח הכספי. מה שבדרך 
ה קורונה והכול התעכב, אז עד רגע זה האחרונה בגלל שהי

הדו"חות שלנו לא חתומים. זה אומר שהמבקרת בדקה את כל 
. 2019-, ושייכות ל2020הכנסות משרד החינוך שהיו עד ספטמבר 

 2019-ל 2020-₪ שבעצם הועברו מ 200,000-מה שזה גרם ל
 הכנסה, ברור? 

 
 שזה אומר שמה שאנחנו ביתרה?   :נדגב' עדי ז

 
  -2019-שהגירעון ב :ית מ. מימוןחגגב' 

 
  -נמחק, ועכשיו יש לנו 2019-שכאילו הגירעון שלנו ב  :גב' עדי זנד

 
נוסף לנו  2020-₪, לעומת זאת ב ₪300,000 יהיה  500,000במקום  :חגית מ. מימוןגב' 

 ₪.  200,000לגירעון עוד 
 

 נובע מאיחור שלנו? ה וז : מר שלומי שטרית
 

לא, לא, ממש לא קשור אלינו. הביקורת בכל הארץ התחילה  :חגית מ. מימוןגב' 
 מאוחר. 
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אגב גם משרד הפנים מכיר בשנה הקשה הזאת לרשויות  מר יוסף ניסן:

המקומיות, ויש יוזמה של משרד הפנים לאפשר לרשויות גם איתנו 
אומרת זה לא יגרור,  לקחת הלוואה לאיזון הגירעון באישור. זאת

וואה לכיסוי גירעון, זה היה בא על חשבון בעבר מי שהיה לוקח הל
רשות איתנה, זאת אומרת היו לוקחים לו את המעמד הזה, מה 
שהיום לא, ומאפשרים לנו לקחת הלוואה. אז אם נצטרך כמובן 
נביא את זה לכאן ונקבל החלטה. אנחנו גם עוסקים באכיפה 

זה גם עם מפקד המשטרה. יש פעילות גם קורונה, דיברנו על 
הזה, כמעט מידי יום יש פה דו"חות על קורונה. אני  בנושא

  -מצמצם
 

לא פשוט הגבייה של הקורונה, כי הרוב זה לא תושבי להבים  :חגית מ. מימוןגב' 
 בכלל. 

 
מתחילה להיות לנו בעיה של גביה  ובכלל אני רוצה לומר עוד דבר, מר יוסף ניסן:

ולא  ות,של תושבים שנקלעים לסיטואציות לא נעימ במועצה
 משלמים תקופה ארוכה של ארנונה. 

 
יש ועדה להנחות. תביאו את זה בצורה מסודרת. לא בצורה של  עייאש: .גב' רונית ד

 הפתעות כמו שאנחנו רואים פה. 
 

זה ייקרה אבל זה תהליך, עד שזה יגיע ועד שזה כבר השנה  מר יוסף ניסן:
מביא נחנו צריכים להתמודד עם זה. זה משהו שאני תסתיים וא

לידיעתכם, זה משהו שאנחנו מתמודדים איתו ברמה היומיומית, 
ואנחנו באמת עוסקים בהעמקת הגבייה כל הזמן ובאמת הבנות 
עושות עבודה נהדרת בגבייה עם חגית, על מנת להעמיק את 
 הגבייה ולאפשר לכסף הזה להיכנס חזרה למועצה, כי זה חלק

  -מה
 

הגבייה מבחינת אחוזי גבייה? כי בדרך אז מה מצבנו באמת עם  :גב' עדי זנד
  -כלל המועצה היא מועצה שגובה

 
 . 98% עייאש: .גב' רונית ד

 
  -יש לנו עוד בעיה עם מר יוסף ניסן:

 
 השנה יש בעיה בגלל שהמסחרי מאוד נוטה את הכף.  :חגית מ. מימוןגב' 

 
 כן.  מר יוסף ניסן:

 
  -ברגע שהרכבת לא שילמה :חגית מ. מימון גב'

 
 גם הרכבת.  מר יוסף ניסן:

 
 שזה סכום כזה גדול, אז זה מאוד... את האחוזים.  :חגית מ. מימוןגב' 

 
  -אם זה נשאר כנושא כרכבת עייאש: .גב' רונית ד
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 כן בדיוק, אפשר לעשות...  :חגית מ. מימוןגב' 
 

  -הורק זה מה שמט עייאש: .גב' רונית ד
 

  -ם גם בתושבים ירידהאבל אנחנו מרגישי :חגית מ. מימוןגב' 
 

  -אין ספק יש פה הרבה בעלי מקצועות חופשיים  :גב' עדי זנד
 

מצד שני גם יש בעיה בתהליך האכיפה, את לא יכולה לאכוף כמו  :חגית מ. מימוןגב' 
 שעשית בשנים קודמות. 

 
 ברור.   :גב' עדי זנד

 
זה בכל זאת מבחינת מכתב התרעה ואחרי זה עיקולים, כי  :חגית מ. מימוןגב' 

תקופה. אז אפשר לשלוח התרעה, אבל לא תמיד לסיים את כל 
 התהליך הזה. 

 
הרכבת אגב הם גם לא משלמים לנו את מה שהם צריכים לשלם,  מר יוסף ניסן:

מה ששילמו בעבר, גם שמה הפך לוויכוח, יש הליך של ערר 
ם הגישו ערר על השומה שהם קיבלו וזה שמתנהל כרגע במועצה. ה

 . מתנהל
 

 הקמת ועדת כספים ומינוי חברים לוועדה - 5לסעיף 
 

בואו נאשר זה הקמת ועדת כספים ומינוי חברים לוועדה.  5סעיף  מר יוסף ניסן:
 את החברים. 

 
 אני אתחיל, אני מציעה את מאיה טויזר.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 ן. בסדר מצוי מר יוסף ניסן:

 
  רו"ח אשת מקצוע. עייאש: .גב' רונית ד

 
 מצוין.  מר יוסף ניסן:

 
 אני אחשוב רגע.  :קובי נודלמן עו"ד

 
 אתה יכול אותך קובי, נצרף אותך.  מר יוסף ניסן:

 
 אחלה.  :קובי נודלמן עו"ד

 
  -כי אגב מר יוסף ניסן:

 
 חברי מועצה.  אז גם אני רוצה. אני אשת מקצוע, אמרת לא עייאש: .גב' רונית ד

 
  -בסדר, אבל מר יוסף ניסן:

 
  -לא, זה לא עובד ככה יוסי, שמת את הקריטריון עייאש: .גב' רונית ד
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  -אבל מר יוסף ניסן:

 
לא, סליחה. שמת את הקריטריון, בישיבה הקודמת אמרת בואו  עייאש: .גב' רונית ד

 נמנע מחברי מועצה, אמרת את זה לפרוטוקול. 
 

 מה בוועדת כספים?  :למןקובי נוד עו"ד
 

  -בוועדת כספים, נביא אנשי מקצוע אש:עיי .גב' רונית ד
 

 ... מה זאת אומרת.  :קובי נודלמן עו"ד
 

  -שנייה, נביא אנשי מקצוע עייאש: .גב' רונית ד
 

 את חייבת אבל חברי מועצה.  :קובי נודלמן עו"ד
 

 מה פתאום.  עייאש: .גב' רונית ד
 

  -ים, ועדה צריכהיבחי : מר שלומי שטרית
 

 . 5%2צריך  מר יוסף ניסן:
 

 רבע, רבע.  :חגית מ. מימוןגב' 
 

 ממש לא.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 . 25%צריך  מר יוסף ניסן:
 

 זה לא ועדת חובה ועדת כספים.    :דובר
 

 בדיוק.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 והיא לא ועדת חובה.    :דובר
 

 הייתה קיימת. היא לא עובדה ש עייאש: .גב' רונית ד
 

 יוסי, אורלי פניה רשמתם אותה?  גב' ברוריה אליעז:
 

 כן, עכשיו.  מר יוסף ניסן:
 

 אוקיי תרשמו.  גב' ברוריה אליעז:
 

 מי זאת?   :גב' עדי זנד
 

 חל גם פה.  25%בכל מקרה  :קובי נודלמן עו"ד
 

 את צריכה להכיר אותה.  גב' ברוריה אליעז:
 

 רה. מכילא   :גב' עדי זנד
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  -הייתה פה היא רו"ח. היא גב' ברוריה אליעז:

 
 היא הייתה בוועדות הקודמות.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 קדנציות קודמת.  גב' ברוריה אליעז:

 
 בדיוק.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 אוקיי.   :גב' עדי זנד

 
 שלומי, יש לך מי להציע? עייאש: .גב' רונית ד

 
 מכירה את דורון בוחבוט? וחבוט, דורון ב : מר שלומי שטרית

 
 מכירה מצוין.  עייאש: .ת דגב' רוני

 
 יופי מצוין.   :גב' עדי זנד

 
 מישהו רושם את השמות של הוועדה.  עייאש: .גב' רונית ד

 
  -בואו נעלה את זה ל 100% מר יוסף ניסן:

 
 . 25%-רק הסוגיה של ה :חגית מ. מימוןגב' 

 
גם רו"ח  להשתתף? כי היה סוגר לנו את הפינה תה רוצהכפיר, א עייאש: .גב' רונית ד

 גם זה גם חבר מועצה גם זה. 
 

 אז מאיה טויזר או את?  מר יוסף ניסן:
 

לא, אני הצעתי את מאיה טויזר, אין פה זה, אבל אם זה בענייני  עייאש: .גב' רונית ד
 כספים ואתה מוסיף חברי מועצה, אז נשקול את זה מחדש. 

 
  חברי מועצה בכל מקרה. 25%צריכים להוסיף  :מר יוסף ניסן

 
 אז בוא נביא איש מקצוע ונביא חברי מועצה.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 אז תקרא מי עכשיו?  גב' ברוריה אליעז:

 
 אז תחליטי, את רוצה את מאיה טויזר או אותך?  מר יוסף ניסן:

 
 למה או או אם אני מביאה אשת מקצוע?  עייאש: .גב' רונית ד

 
 . 1כי יש לך נציג  מר יוסף ניסן:

 
 מה זה נציג? זה איש מקצוע.   :י זנדגב' עד

 
 זה לפי היחס הסיעתי.  מר יוסף ניסן:
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 . איך אני? אז איך אני? 2אז יש לי  עייאש: .גב' רונית ד
 

 , נו מה? 3אז אני אביא  מר יוסף ניסן:
 

ה אנשים צריך? בואו נתחיל סבבה. מה אנחנו בתחרות עכשיו? כמ עייאש: .גב' רונית ד
  -שיםת, כמה אנבעובדו

 
 צריכים להיות.  5-אני חושב ש מר יוסף ניסן:

 
 לפי מה?   :גב' עדי זנד

 
 כי אתה אומר מה?  עייאש: .גב' רונית ד

 
 . 5זה הגיוני גם אי זוגי זה בסדר,  5 מר יוסף ניסן:

 
 מי היו"ר?  עייאש: .גב' רונית ד

 
 א משמעותי. לי פניה, אבל זה לא כזה משמעותי, להיה אורהיו"ר י מר יוסף ניסן:

 
 ולא יהיה לך זה.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 מה?  מר יוסף ניסן:

 
 תקריא את הרשימה, אני אקשיב.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 רגע יו"ר יכול להיות לא חבר מועצה?  :קובי נודלמן עו"ד

 
 אני לא בטוחה.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 דורון בוחבוט מוכן?  סן:סף נימר יו

 
 כן.  : טריתמר שלומי ש

 
 אז תגיד את השמות פניה, בוחבוט ומה היה?  עייאש: .גב' רונית ד

 
  -אורלי פניה, דורון בוחבוט, מאיה טויזר, קובי מר יוסף ניסן:

 
 אני.  פרופ' עפר לוי:

 
 עפר.  מר יוסף ניסן:

 
 אני אשמח.  פרופ' עפר לוי:

 
 עפר.  מר יוסף ניסן:

 
  -אני לא מבינה עייאש: .גב' רונית ד

 
 למה?   :גב' עדי זנד
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אם אתה עושה זה מקצועי, עפר עם הרבה כבוד למתמטיקה, לא  עייאש: .גב' רונית ד
 עדיף אנשי כספים? אני לא מבינה את השיקול פה. 

 
בסדר אפשר להוסיף, זה לא כזה, גם דורון בוחבוט הוא לא איש  מר יוסף ניסן:

  -פים זה לאכס
 

  -פעם אני אבל עוד עייאש: .גב' רונית ד
 

 הוא איש כספים.  :קובי נודלמן עו"ד
 

 הוא לא איש כספים. מה הרקע שלו?  מר יוסף ניסן:
 

  -מהנדס ו : מר שלומי שטרית
 

 לא בכספים.  מר יוסף ניסן:
 

  -מה זאת אומרת, לדעתי הוא למד עייאש: .גב' רונית ד
 

 .. הוא קצת עשה יותר ממך בוא נאמר כך. . : מר שלומי שטרית
 
 לא, במה הוא מתעסק בכספים?  ר יוסף ניסן:מ
 

 לדעתי הוא למד כלכלה.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 ... כספים נו מה.  : מר שלומי שטרית
 

 אם אני לא טועה, אבל אני לא סגורה.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 הבעיה?  אנשים אז מה 6רגע, ואם יהיו   :גב' עדי זנד
 

מבינה את ההיגיון. כאילו עפר, באמת עפר בכל ועדה,  לא, אני לא עייאש: .גב' רונית ד
  -בכל זה, בכל זה, לא קשור לכספים

 
 מצוין, מה הבעיה?  מר יוסף ניסן:

 
 מסכן עופר.    :דובר

 
 לי אין שום בעיה.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 חזק במספרים.  :קובי נודלמן עו"ד

 
 חזק במספרים.  עייאש: .ית דגב' רונ

 
 אז את רוצה גם?  :מר יוסף ניסן

 
 כן.   :גב' עדי זנד

 
 כן.  עייאש: .גב' רונית ד
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 את גם מעולה.  מר יוסף ניסן:
 

 אני לא.   :גב' עדי זנד
 

 למה לא?  :קובי נודלמן עו"ד
 

 למה רק רונית?  : מר שלומי שטרית
 

 אני חזקה במספרים.   :גב' עדי זנד
 

, אורלי פניה, דורון בוחבוט, טוב, אז תהיה רונית, מאיה טויזר ניסן:וסף מר י
 קובי נודלמן, עפר ואני אצרף גם אותי. 

 
 אני פורשת, פרשתי.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 פרשת?  מר יוסף ניסן:

 
 כן.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 אז מאיה לא תהיה? מצוין.  מר יוסף ניסן:

 
 -ת כספיםת שבוועדאני חושב  :גב' עדי זנד

 
 יה תהיה, אני פרשתי. מא עייאש: .גב' רונית ד

 
 את פרשת טוב.  מר יוסף ניסן:

 
 ברור.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 בסדר.  מר יוסף ניסן:

 
  -בוועדת כספים נדמה לי שאסור ש  :גב' עדי זנד

 
אף אחד, כולם בעד  יש מישהו נגד? טוב, אז מי בעד ההרכב? מר יוסף ניסן:

 ספיים. וין. דיון בדו"חות כמצ
 

  בוועדת כספים יכול להיות ראש מועצה?  :גב' עדי זנד
 

  -יש פה יועץ משפטי, לא אומר מותר עייאש: .גב' רונית ד
 

  -אם יש בעיה נגיד, אבל מה:יגאל ברק עופרעו"ד 
 

 אין שאלות יאללה, הבא בתור.  : מר שלומי שטרית
 

 יות בוועדת כספים. לראש מועצה מותר לה  :גב' עדי זנד
 

 -וץ מוועדת מאוד מסוימות כמו ועדת מכרזיםח:עופר עו"ד יגאל ברק
 

 )מדברים יחד( 
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 אני שואלת.   :גב' עדי זנד

 
 )מדברים יחד( 

 
 ... ליעל אבל אני לא יודע אם תיקנתם את זה.  מר שמואל לביא:

 
 אנחנו בנושא הקודם שנייה.  עייאש: .גב' רונית ד

 
יפיות לגבי ראש מועצה, ישנם ועדות מסוימות שיש הוראות ספצ:ק עופריגאל ברעו"ד 

שהוא לא יהיה חבר בהם כמו ועדת מכרזים, או שהוא יעמוד או 
בראשם כמו ועדות אחרות. לגבי שאר הוועדות אין הוראה 

  -מיוחדת לא לכאן ולא לכאן, אז הוא יכול
 

 מה גם שזאת ועדת רשות.  :רו"ח דורית כהן
 

 יכול להיות חבר ועדה. כן, כמו כל חבר מועצה אחר הוא  :עופר ברק יגאלעו"ד 
 

 מצוין.  מר יוסף ניסן:
 

את הקמת ועדת כספים, ומינוי חברים לוועדה: מר : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 טויזר, אורלי פניה ודורון בוחבוט.  היוסי ניסן, קובי נודלמן, פרופ' עפר לוי, מאי

 
 בועדות והוספת חברים חילופי גברי  – 6לסעיף 

 
 ן.()הסעיף לא עלה לדיו

 
 דיון בדו"חות כספיים  - 7לסעיף 

 מתנ"ס להבים. -  7.1
 

 טוב, דיון במתנ"ס להבים.  מר יוסף ניסן:
 

 הייתה לו הערה, מה ההערה?  :רו"ח דורית כהן
 

כן, תיכנסי תראי בביאורים הכלליים, נפלה שם טעות, אני פשוט  מר שמואל לביא:
המתנ"ס עבר את זה כי לא מזמן עשיתי דו"ח על המתנ"ס.  יודע

 שינוי, זו עמותה מעין עירונית. 
 

 נכון.  :רו"ח דורית כהן
 

וזה לא כתוב שם. הרכב  2015-היא נוסדה, כל הדבר הזה נוסד ב מר שמואל לביא:
למועצה חברים, כי  51%החברים הוא שונה ממה שרשמתם, זה 

  -ב הוא במנדט של המועצה. בכללזה עמותה מעין עירונית, הרו
 

איפה זה כתוב מה שאתה אומר, לא הבנתי, לא כתוב או כתוב  :ת כהןרו"ח דורי
 בשגיאה. 

 
 לא כתוב. כתוב את הישן מה שהיה פעם.  מר שמואל לביא:
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לא, הביאור הכללי הוא נשען על התקנון של המתנ"ס. אם התקנון  :רו"ח דורית כהן

 , זה מסמך משפטי.לא השתנה, זה לא ישתנה
 

  -זה השתנה קודם כל מר שמואל לביא:
 

 התקנון השתנה?  :רו"ח דורית כהן
 

יש תקנון חדש, יש הרכב חדש, וזו עמותה  2015-כן, השתנה מ מר שמואל לביא:
  -מעין עירונית. יש בה דברים חדשים. הם פשוט

 
המתנ"סים שזה  אני יודעת שקיימת עמותה מעין עירונית ויש את :רו"ח דורית כהן

 ני אבדוק את זה. שייך לחברה למתנ"סים, אבל א
 

 אז פשוט צריך לתקן את זה.  מר שמואל לביא:
 

ודרך אגב זה דו"ח שעובר גם ביקורת... מהחברה למתנ"סים, אז  :רו"ח דורית כהן
  -מוזר לי שהוא לא

 
  -אני לא יודע מר שמואל לביא:

 
 ון? איזה ביאור אתה מתכואתה רוצה להגיד לי ל :רו"ח דורית כהן

 
  -בכללי יש, באיזה עמוד זה אני אגיד לך, עמוד מר שמואל לביא:

 
 . 9עמוד  :חגית מ. מימוןגב' 

 
 . 9בעמוד  :רו"ח דורית כהן

 
  -, אז את רואה את זה מהתחלה שם את ה9עמוד  מר שמואל לביא:

 
 ההתחלה זה המתנ"ס.  :רו"ח דורית כהן

 
, היא , זה לא נכון1996-שם שהעמותה הזאת מכתוב  המתנ"ס מר שמואל לביא:

יש אישור חדש. זה  2015עברה שינוי, זו עמותה מעין עירונית 
 אותו מספר עמותה, אבל היא שונה בהרכב שלה. 

 
 אז אנחנו נעדכן את זה.  :רו"ח דורית כהן

 
כן, צריך לעדכן, גם רשום בהמשך, סעיף ה' אני חושב שצריך  מר שמואל לביא:

תאים למציאות. דכן. סתם פשוט זה דו"ח רו"ח, צריך להיות מלע
 למרות שזה לא כזה רציני, אבל שיהיה כתוב. 

 
 דורית בכמה מילים על התקציב.  מר יוסף ניסן:

 
 לא, זה לא תקציב זה דו"ח כספי.  :רו"ח דורית כהן

 
 על הדו"ח הכספי.  מר יוסף ניסן:
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 של המתנ"ס?  :רו"ח דורית כהן
 

 כן. חבר'ה יש למישהו שאלות?  ניסן: מר יוסף
 

בוועד המנהל של העמותה.  2020כעיקרון הדו"ח הזה אושר ביולי  :דורית כהן רו"ח
₪. המחזור שלה  57,000העמותה סיימה את השנה בגירעון של 

₪, ככה שהגירעון הוא די מינורי. בגדול אם יש  7,224,000הוא 
  -שאלות

 
ומרים זה ה זה הופך להיות ככה. אחד, כמו שאר לכם למאני אסבי עייאש: .גב' רונית ד

, זה כבר אושר 2020אנחנו בסוף  2019היסטוריה. זה על -כבר פרה
ביוני, כבר באופן...  היכולת שלנו לעשות עם זה משהו, היא כלום. 

  -קראנו, סבבה. כאילו
 

 לעתיד, פה זה לשנים היסטוריים. היכולת היא רק  :רו"ח דורית כהן
 

 זה מה שאני אומרת כן.  עייאש: .ת דרוניגב' 
 
ואם התקציב הובא לידיעתכם, אז בשביל זה יש נציגים של  :ו"ח דורית כהןר

  -המועצה
 

 את צודקת.  עייאש: .גב' רונית ד
 

לי יש שאלה. מקורות המימון של המתנ"ס, יש פה איזה סעיף של  : מר כפיר מימון
 מיליון ₪ מועצה מקומית להבים.  2משהו כמו 

 
 כן, יש לך ביאור.  :רו"ח דורית כהן

 
 מיליון ₪?  2מה המשמעות של זה? מה זה אומר...  : מר כפיר מימון

 
  -לא, זה בעיקר :רו"ח דורית כהן

 
 של הסייעות. השכר של הסייעות. בעיקר השכר  :חגית מ. מימוןגב' 

 
 הוא משולם דרך כאילו המועצה?  : מר כפיר מימון

 
 דרך המתנ"ס.  מר יוסף ניסן:

 
 ואז המועצה משפה את המתנ"ס.  דרך המתנ"ס :חגית מ. מימוןגב' 

 
 אוקיי.  : מר כפיר מימון

 
, ₪ 2,053,000תשים לב אבל אתה רואה יש לך שורה ראשונה  :חגית מ. מימוןגב' 

  -ואחרי זה יש לך את כל משרדי הממשלה
 

 איזה עמוד?  : מר כפיר מימון
 

 . 17עמוד  :חגית מ. מימוןגב' 
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 כן.  : מר כפיר מימון
 

ואחרי זה יש לך את כל משרדי הממשלה עם כוכבית, שגם אנחנו  :וןחגית מ. מימגב' 
צינור בעצם. יש לך כוכבית למטה שרשום לך באמצעות. זה ישיר 

 -שלנו
 
 מדברים יחד( )
 

ואם כן השכר והפעילויות שלהם. אני יכולה תכף להגיד לך עוד  :חגית מ. מימוןגב' 
 דברים. 

 
 וד? זה אחד ואחד או שיש ע : מר כפיר מימון

 
 הלאה חברים.  : מר שלומי שטרית

 
 שכר חינוך, שכר מועדון בוקר, שכר סייעות.  :חגית מ. מימוןגב' 

 
 ות יש בתיה? כמה סייע גב' ברוריה אליעז:

 
 סייעות, חונכות.  גב' בתיה הרפז:

 
 כמה?  גב' ברוריה אליעז:

 
 . 25הרבה. איזה  גב' בתיה הרפז:

 
  דיון בדו"חות כספיים - 7לסעיף 

 עידן הנגב.   -  7.2
 

 טוב, עידן הנגב. דו"ח כספי עידן הנגב.  מר יוסף ניסן:
 

את עידן הנגב, אלא את כעיקרון אני אגיד אני לא מייצגת  :רו"ח דורית כהן
₪. כאשר מחזור  146,000המועצה. השנה הסתיימה בעודף של 

 מיליון ₪.  4ההכנסות הוא 
 

דורית, רק מה שחשוב לנו בהקשר שלנו, זה  פה אני רק אוסיף :חגית מ. מימוןגב' 
של גבייה, לוקחים  5%מיליון ₪ האלה מורידים  4-שמתוך ה

. זה 17%המועצה זה  מחלקים ואז החלק של 50%-, את ה50%
  -המועצות 2019-אומר שב

 
 זה לא...  :רו"ח דורית כהן

 
 בסדר.  :חגית מ. מימוןגב' 

 
חלק. מה שהמועצה מקבלת לא נכנס פה מה שאת אומרת, זה לא  :רו"ח דורית כהן

 בדו"ח. 
 

  -בסדר, אני רק מקשרת את זה כדי שאנשים :חגית מ. מימוןגב' 
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שור לדו"ח הכספי הזה, זה ישירות עובר מרהט. זה לא זה לא ק :רו"ח דורית כהן
 עובר מעידן הנגב. 

 
 מיליון ₪ העליונים.  4-לא, החישוב נעשה מתוך ה :חגית מ. מימוןגב' 

 
 שהתקבלו בעידן הנגב... מיליון ₪ האלה זה כספים  4-ה :ו"ח דורית כהןר
 

 יפה, שמתוכם החישוב נעשה.  :חגית מ. מימוןגב' 
 

 לא, מה שאתם מקבלים לא נכנס לכאן.  :כהןרו"ח דורית 
 

 לא, לא, זה לא נכון.  מר יוסף ניסן:
 

 זה לא נכנס לעידן הנגב.  :רו"ח דורית כהן
 

 לא אמרתי שהוא נכנס רק אמרתי שהחישוב.  :ןחגית מ. מימוגב' 
 

 )מדברים יחד( 
 

 לשמוע... דווקא זה היה חלק מעניין.   :גב' עדי זנד
 

  -כן, כדי שנדע מה אנחנו צפויים לקבל :ןחגית מ. מימוגב' 
 

 מהכנסות מארנונה.  מר יוסף ניסן:
 

ת גבייה, זה , כי יש להם חבר5%מהכנסות שיש להם מורידים  :חגית מ. מימוןגב' 
מתחלק בין הרשויות, בין בני  50%נשאר לחברה  50%מתחלק 

 0.95כפול  4. ואז אתה עושה 17%שמעון, רהט ואנחנו, אנחנו 
זה כבר החלק של  2020, רק שנדע שבשנת 17%מזה  50% כפול

 . 30%-70%, היה 70%הרשויות היה 
 

 זה בדיוק מה שבאתי להגיד.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 בדיוק.  :ית מ. מימוןחגגב' 
 

 היה לתקופה מסוימת.  50%-כי ה עייאש: .גב' רונית ד
 

 נכון.  :חגית מ. מימוןגב' 
 

 . 100%-אנחנו צריכים להיפגש עם האבל  עייאש: .גב' רונית ד
 

 325,000היה  2019-תלוי איך הם יסיימו, כשב 450,000, 470,000 :חגית מ. מימוןגב' 
 .₪ 

 
 י יופי, מצוין. אוקי  :גב' עדי זנד

 
של עידן הנגב בעצם זה הכנסות מארנונה כרגע מה שרואים בדו"ח  :רו"ח דורית כהן

₪ ועוד  338,000, דמי ניהול מיליון ₪, מאגרות מים מיליון ₪ 1.2
מיליון ₪. יש  4-₪. זה מה שמרכיב את ה 120,000שכירות ושונות 
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₪,  600,000הוצאות הפעלה של כל העמותה הזאת. הרווח שלה 
₪, קצת הוצאות מימון, רווח לפני מיסים,  600,000הרווח הגולמי 

 2019המס שרואים פה זה בעצם מיסים נדחים, כאילו מס בשנת 
  -שם הפחתה של ממ"דים הייתה

 
  -מי הנציג שלנו ב : מר כפיר מימון

 
 לדעתי חגית לא? ויוסי.  :רו"ח דורית כהן

 
 יון. יוסי היה יו"ר הדירקטור  :גב' עדי זנד

 
 אני רק בוועדת כספים.  :חגית מ. מימוןגב' 

 
 ומי עוד?  : מר כפיר מימון

 
 יש דירקטור.   :גב' עדי זנד

 
 דירקטור.  ( ---) מר יוסף ניסן:

 
  -זה שיש עליו את ה : מר כפיר מימון

 
 כן. ומונה על ידי יוסי.  עייאש: .גב' רונית ד

 
זה אישור סגירת תב"רים. יש  8או נגיע לסעיף כן, זה נכון. טוב, בו מר יוסף ניסן:

  -פה את הרשימה של התב"רים
 

. מה 2021תקציב ילה על לא, סליחה לפני שאתה עובר רק מילה מ עייאש: .גב' רונית ד
 הסטטוס? איפה אנחנו עומדים? אנחנו כבר בנובמבר. 

 
ר על דו"ח קודם כל בשבוע הבא אנחנו נזמין את דורית שתעבו :חגית מ. מימוןגב' 

, 3. אחרי שאנחנו נאשר, נעבור ונבדוק את דו"ח רבעון 3רבעון 
  -אנחנו בעצם נתחיל את העבודה

 
 יב. את התקצנתחיל להכין  מר יוסף ניסן:

 
 על התקציב.  :חגית מ. מימוןגב' 

 
רק באמת חגית אולי כדאי קצת להדק את החגורות בבקשה, עם  : מר שלומי שטרית

ד רמת הגולן, די קצת להדק, שימי קצת כל המתנות ששולחים ע
פלומבה, תסגרי אותו. אנחנו לא בשנת בחירות, שנת בחירות 

 רע אבל קצת לסגור את ההדק. חשית
 

 בשנה הבאה בטח צפויות להיות בעיות גבייה.  : מוןכפיר מימר 
 

 נכון, כבר יש. היא כבר אומרת חגית שיש.   :גב' עדי זנד
 

 רת שכבר יש, שכבר יש. היא אומ גב' ברוריה אליעז:
 

  -... מי בחל"ת עומדים להסתיים ביוני יולי : מר כפיר מימון
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 כן.  2021יוני  :חגית מ. מימוןגב' 

 
והולכים להיות הרבה מאוד מחוסרי עבודה, שלא יקבלו לא  : מימוןמר כפיר 

  -אבטלה לא חל"ת לא כלום
 

 פחות ממקומות אחרים. אני מקווה שביישוב הזה זה ישפיע  :חגית מ. מימוןגב' 
 

 ביישוב הזה זה ישפיע לך הרבה יותר.   :גב' עדי זנד
 

 לא יודע.  : מר כפיר מימון
 

עסקים, יש לך עצמאיים כאלה שלא יושבים ה בעלי יש לך פה הרב :גב' עדי זנד
 בחל"ת. 

 
  -אז זהו בעלי עסקים כן יזוכו בארנונה דרך את יודעת :חגית מ. מימוןגב' 

 
 לא בעלי עסקים ביישוב, בעלי עסקים בכלל בעולם.   :דגב' עדי זנ

 
 נשב ונגיד טוב היו הרבה 2021אבל זה לא יפתיע אותנו אם בסוף  : מר כפיר מימון

לא שילמו, לא יכולים לשלם, תצפו את זה שיהיו כאלה כאלה ש
 שלא יכולים לשלם. 

 
אחוז גבייה  לעשות איזה שהוא 2021אז באמת צריך לתקציב  :חגית מ. מימוןגב' 

 שמרני מאוד. 
 

... נתון שאפשר לקבל מהמוסד לביטוח לאומי כמה היום מקבלים  : מר כפיר מימון
 פה חל"ת. 

 
 יי, ולעשות מזה. אוק :וןחגית מ. מימגב' 

 
 ... לנסות להניח.  : מר כפיר מימון

 
 זה לא דברים שהם חסויים?  :רו"ח דורית כהן

 
 מית, את צריכה לדעת אחוזים. את לא צריכה לדעת ש  :גב' עדי זנד

 
 ברמת יישוב.  : מר כפיר מימון

 
 אי אפשר לקבל דבר כזה.  מר שמואל לביא:

 
 יישוב? ל ברמת ברור שלא אב : מר כפיר מימון

 
 מה פתאום, אף אחד לא ייתן לך את זה.  מר שמואל לביא:

 
אות איך אני חושבת שאפשר לקחת את הרבעון האחרון כמדד ולר :חגית מ. מימוןגב' 

  -אחוזי הגבייה ירדו ברבעון האחרון, ולפיהם
 

  -זה פחות כי עכשיו עוד אנשים מקבלים : מר כפיר מימון
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 שים, מרגישים. א, מרגיל :חגית מ. מימוןגב' 

 
מה שאומר לך כפיר שאם עכשיו מרגישים ירגישו יותר, ומה  :גב' עדי זנד

שאיר כסף שאומר שלומי אם נקשור את כל הדברים, זה כדאי שנ
לבן ליום שחור. ונפסיק לבזבז עכשיו כספים על דברים שלא ממש 

 חייבים. 
 

מים הוצאות, נו מצמצאנחנו בהחלט הידקנו את החגורה ואנח מר יוסף ניסן:
וזאת הסיבה גם שאנחנו עכשיו סוגרים את כל התב"רים האלה 

 כדי להעביר לקרן לעבודות פיתוח את היתרות. 
 

 זה לא קשור...  :עייאש .גב' רונית ד
 

 לא, ברור לי. לא, אני מדבר על הוצאות בכלל.  מר יוסף ניסן:
 

 הזה. לא היה צורך להגיד את המשפט  עייאש: .גב' רונית ד
 

אני מדבר על הוצאות בכלל, לא קשור. גם הוצאות שקשורות  מר יוסף ניסן:
 בקרן לעבודות פיתוח, גם שמה אנחנו מצמצמים. 

 
 ₪ והעברתם  638,012סגירת תב"רים לפי רשימה מצורפת בסך אישור  - 8לסעיף 

 לקרן לעבודות פיתוח. 
 

אותה, כי זה סוגרים אז יש פה את כל הרשימה הזו שאנחנו   מר יוסף ניסן:
כספים שאנחנו לא מנצלים לטובת העניין הזה, ואנחנו מעבירים 

 את זה חזרה לקרן. 
 

 מחזירים לקרן.  :חגית מ. מימוןגב' 
 

 מחזירים לקרן. יש למישהו התנגדות? לא. אז אוקיי פה אחד.  וסף ניסן:מר י
 

 כר. שום כי היה כתוב שם כיכר בצומת רימון ורדית, אין שם : מר כפיר מימון
 

 )מדברים יחד( 
 

 מעגל תנועה בשורה רביעית. מעגל תנועה רימון ורדית...  : מר כפיר מימון
 

 המציאו אותו. הא זה מעגל התנועה הזה ש  :גב' עדי זנד
 

 אבל לא עשו אותו.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 זה המעגל החדש...  :גב' עדי זנד
 

 )מדברים יחד( 
 

 הכסף?  אז איפה : מר כפיר מימון
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זה זה שדיברו עליו לפני כמה ישיבות, ואמרו שיעשו שם במקום  :גב' עדי זנד
 את ההגבהה, יעשו שם מעגל תנועה. 

 
  -הייתה פעם תביעהמה ש גב' ברוריה אליעז:

 
 נכון.   :גב' עדי זנד

 
 למה זה עוד לא בא על פתרונו?  גב' ברוריה אליעז:

 
  -ה משהו אחר לדעתיה. יש פלא על זה, זה לא על ז מר יוסף ניסן:

 
 מה עם המקום הזה שהייתה תביעה?  גב' ברוריה אליעז:

 
 את מכירה את התב"ר הזה?  מר יוסף ניסן:

 
  -₪ ממשרד התחבורה 330,000אני יודעת שקיבלנו עליו  :חגית מ. מימוןגב' 

 
  -ברוריה את צודקת, זה הכיכר רימון  :גב' עדי זנד

 
 )מדברים יחד( 

 
 את צודקת, זה מה שאת אומרת ומה שכפיר אומר לא עשו את זה.   :זנד גב' עדי

 
  -אבל זה חייבים לעשות גב' ברוריה אליעז:

 
  -לדעתי זה רימון מר יוסף ניסן:

 
 כי יש תביעה שם משפטית. אנחנו חייבים את זה.  גב' ברוריה אליעז:

 
 וק את זה. חנו נבדזה רימון הגפן לדעתי, זה רימון הגפן, אבל אנ מר יוסף ניסן:

 
 זה נקרא מעגל תנועה והגבהת צומת.  :חגית מ. מימוןגב' 

 
 זה רימון הגפן לדעתי.  מר יוסף ניסן:

 
  -יליון ₪עלה חצי מ : מר כפיר מימון

 
 מעגל תנועה, לא הגבהת צומת.  גב' ברוריה אליעז:

 
 )מדברים יחד(

 
 ₪ זה מה שאנחנו הוצאנו.  530,000 :חגית מ. מימוןגב' 

 
 אנחנו נוודא ונדווח לכם בישיבה הבאה, בסדר?  ף ניסן:מר יוס

 
 ₪ ממשרד התחבורה.  328,000מתוך זה קיבלנו  :חגית מ. מימוןגב' 

 
  -כמה עלה האי תנועה של ורד עייאש: .גב' רונית ד
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 פעמונית.  מר יוסף ניסן:
 

 ופעמונית.  עייאש: .גב' רונית ד
 

  -עה זהאגב זה לא אי תנו : מר כפיר מימון
 

 זה לא אי תנועה זה במפר.  עייאש: .גב' רונית ד
 

  -הגבהה והוא גרוע ביותר, היום נסעתי בו בבוקר : מר כפיר מימון
 

  -זה הדבר הכי ש:עייא .גב' רונית ד
 

 הוא גרוע.  : מר כפיר מימון
 

 איך אומרים הבמפר הראשון שבנית ולא הצליח לך יוסי.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 זה נכון.  ניסן: מר יוסף
 

 לא הצליח.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 צודקת...  מר יוסף ניסן:
 

הראשון שבנית לא  שנה רדפת אחרי כל במפר בלהבים, 15שהלכת  עייאש: .גב' רונית ד
 הצליח לך. 

 
 יטופל.  מר יוסף ניסן:

 
 -חייבים לגמור גב' ברוריה אליעז:

 
  )מדברים יחד(

 
 שנה.  15והים וננת אלהתל עייאש: .גב' רונית ד

 
אלעד ויוסי, קחו לתשומת ליבכם אני לא יודעת במה טעיתם שם  גב' ברוריה אליעז:

  -למטה הודן ןומה בלבלתם בין מה למה, איפה שיורדים מג
 

 שמה עושים כיכר.  מר יוסף ניסן:
 

  -לתאנה גב' ברוריה אליעז:
 

 כן, שם עושים כיכר.  מר יוסף ניסן:
 

  -בים לעשות את זה, ועל ידוחיי עז:גב' ברוריה אלי
 

 ר. במפכן אנחנו מורידים את הבמפר הזה, מורידים את ה מר יוסף ניסן:
 

 זאת תשובה לבית משפט, אנחנו חייבים את זה. לגלח את הבמפר,  גב' ברוריה אליעז:
 

 כן, נכון, נכון, נכון.  מר יוסף ניסן:
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 חייבים בזה.  גב' ברוריה אליעז:

 
  -9, סעיף טוב סן:מר יוסף ני

 
  -אז אי אפשר לאשר את העברת תב"רים כי יש שמה איזה : מר כפיר מימון

 
 אי אפשר לאשר את זה, יש טעות.   :גב' עדי זנד

 
אנחנו מאשרים את זה בכפוף להבהרה בישיבה הבאה, בישיבה  וסף ניסן:מר י

 הבאה תקבלו הבהרה, בסדר? 
 

 אפשר לשלוח מייל.  :רו"ח דורית כהן
 

 אפשר לשלוח גם מייל, זה לא סיפור.  ניסן: מר יוסף
 

 להעביר על איזה תב"ר מדובר וזהו.  :רו"ח דורית כהן
 

 , זה מה שעולה כיכר חצי מיליון ₪? גם אם זה רימון הגפן : מר כפיר מימון
 

 כן, התשובה היא כן.  מר יוסף ניסן:
 

 וואו.  : מר כפיר מימון
 

 כן.  מר יוסף ניסן:
 

 יודע כמה גנים אפשר היה לשפץ בזה?  אתה  :דגב' עדי זנ
 

 כן, זה נכון.  מר יוסף ניסן:
 

 כיכרות?  ומשרד התחבורה לא יכול להשתתף במסגרת בניית עייאש: .גב' רונית ד
 

 משתתף בהחלט.  מר יוסף ניסן:
 

 משתתף אבל זה כסף שלנו פה.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 לא, ממש לא.  מר יוסף ניסן:
 

 ₪.  328,000לא, לא, לא, הוא נתן  :מוןת מ. מיחגיגב' 
 

 בסדר.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 . רק שתדעו 30%-70%כל פרויקט תחבורתי ההשתתפות זה  מר יוסף ניסן:
 

 כן, כן, כן.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 שיהיה לכם בזה.  מר יוסף ניסן:
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₪  38,0126ת בסך סגירת תב"רים לפי רשימה מצורפ: הוחלט פה אחד לאשר החלטה
, בכפוף להבהרה שתועבר לחברי המועצה בדואר והעברתם לקרן לעבודות פיתוח

 אלקטרוני.
מספר 

יתרהביצוע הוצאותביצוע הכנסותתקציב מאושרתאריך פתיחהשם התברתבר

111,699               185,00073,301              3/2015185,000הקמת ספר נכסים313

9/2011500,000500,000381,717118,283הסדרת צומת שד' תמר -  שד' הזית271

1,834          1,192,0001,190,166          3/20151,192,000מכשיר לזיהוי מכוניות ומצלמות311

9/20161,010,000847,954529,750318,204מעגל תנועה רימון/ורדית והגבהת צמתים337

3,350,0003,349,316684          4/20173,350,000מתקני שעשועים, ספסלים,אשפתונים וברזיות347

650,000651,892-1,892              4/2019650,000שיפוצי קיץ 3692019

52,14935,94916,200                2/202036,000קוד רובוטיקה ומדעי המחשב384

15,000015,000                4/201950,000תכנון הגבהת צומת ורד/לוטם367

66,9008,90058,000              2/2018101,900מוכנות לחירום357

          638,012            6,220,991        6,859,003             7,074,900סה"כ
 

 עניין ארנונה כולל מחיקת חוב. אישור הסדר פשרה עם תושבים ב - 9לסעיף 
 

פשרה עם תושבים בעניין ארנונה יש אישור הסדר  9טוב, סעיף  מר יוסף ניסן:
וחגית  (---) טוריון מדובר פה בר הדירקכולל מחיקת חוב. אני יו"

תציג את זה, אני לא אשתתף בהצבעה מנושא של ניגוד עניינים, 
 אשתתף. קיבלתי עצה שהיא נכונה, אז אני לא 

 
צילמתי לכם ושמתי לכם בסוף זה רק פשוט משהו שנסגר היום.  :חגית מ. מימוןגב' 

  -מדובר על
 

אה שלחי לנו חומר, לא יכול להיות מתחילה, פעם הבלפני שאת  עייאש: .גב' רונית ד
שאנחנו מגיעים לישיבה וקוראים את זה ברגע, זה לא הגיוני. אני 

 סעיפים ומנחשת...  9-ה בלא יודעת מה הסיפור, רואה שור
 

  -אגב לא... היא מסבירה לכם, היא תסביר לכם מר יוסף ניסן:
 

 ומר מופץ. בה יש חומר, החלא, זה ברור. אבל לישי עייאש: .גב' רונית ד
 

 בסדר אין בעיה.  מר יוסף ניסן:
 

. השנה 2016אוקיי. מדובר במשפחה שגרה בלהבים מספטמבר  :חגית מ. מימוןגב' 
. הדבר 2016מה חודשים גילינו שיש חוב ארנונה מספטמבר לפני כ

נבע מזה, המשפחה הזאתי הנכס הזה היה רשום במערכות שלנו, 
רה זה שקיבלנו רק עכשיו רק השנה מה שק .4אבל זה ללא טופס 

ממחלקת הנדסה דיווח על זה שיש שם תושבים, בגלל שלא היה 
שלה של , בקיצור נפל בין הכיסאות והייתה פ4להם טופס 

המועצה, שעד עכשיו לא עלינו, זה היה פשלה של המועצה. מאידך 
  -אותו תושב גם לא

 
 ה, לא הרגיש. לא הרגיש שלא לקחו לו ארנונ  :גב' עדי זנד

 
₪,  1,600לא, אז אני אסביר לכם מה היה. הוא קיבל משהו כמו  :חגית מ. מימוןגב' 

  -₪ מים בתלוש ₪2,000,  1,500
 

 בחודש?  :למןקובי נוד עו"ד
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בחודשיים. ואז מה שהוא בא והוא אמר: 'אני קיבלתי סכום כזה  :חגית מ. מימוןגב' 

 ה.'. כולל גם ארנונ כל חודשיים, מבחינתי הייתי בטוח שזה
 

 אוי נו באמת.   :גב' עדי זנד
 

 ₪ בשנה מים.  7,000אבל איך יש פה  : מר כפיר מימון
 

 ₪ זה המון לשנה.  9,500, 2019ה כמו לא, תסתכל על שנ :חגית מ. מימוןגב' 
 

 ₪.  7,000ושנתיים לפני  : מר כפיר מימון
 

  אוגוסט אוקיי. ושנה אחרי זה, הא סליחה זה עד עייאש: .גב' רונית ד
 

לפי התיאוריה הזאתי את המים הוא שילם, אז למה יש גם מים   :גב' עדי זנד
 פה? 

 
 זה בדיוק העניין.  מר יוסף ניסן:

 
₪. שימו לב בגלל שהוא היה רשום  4,000לא, אין. המים במינוס  :מ. מימוןחגית גב' 

וא אצלנו כנכס בבנייה, אז הוא גם חויב על מים בתעריף הגבוה. ה
וט במערכת כנכס בבנייה, ונכס בבנייה לא מחייבים היה רשום פש

 אותו ארנונה, מצד שני מחייבים אותו מים בתעריף גבוה. 
 

 התעריף הגבוה לעומת התעריף הרגיל? ה כמה ז : מר כפיר מימון
 

  -₪, אז הוא חויב ₪7.5 לעומת  13 :חגית מ. מימוןגב' 
 

 כמעט כפול.  גב' ברוריה אליעז:
 

 ... על השנה האחרונה.  :חגית מ. מימון גב'
 

 זה כמעט כפול.  גב' ברוריה אליעז:
 

 ₪.  ₪6  12לפני זה זה היה  :חגית מ. מימוןגב' 
 

 כפול עם טעות של המועצה.  : מר כפיר מימון
 

 הכול כפול כן.  גב' ברוריה אליעז:
 

רק על מספר  כן, אבל תשים לב שזה רק על התעריף הנמוך, הוא :חגית מ. מימוןגב' 
קוב  28-לחודשיים. זה אומר שזה רק על ה 7פשות כפול הנ

 הראשונים אנחנו עכשיו זיכינו אותו לפי התעריף הנמוך. 
 

 ? 3,500-הזיכוי זה בעצם ה אז : מר כפיר מימון
 

 בדיוק, בדיוק.  :חגית מ. מימוןגב' 
 

 אז זה בעצם תיקן את הטעות של המועצה?  : מר כפיר מימון
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תיקן את הטעות של המים. לעומת זאת ארנונה לא גבינו בכלל, זה  :מ. מימון חגיתגב' 

 שמירה לא גבינו בכלל. 
 

  -בסדר, אבל זה לא  :גב' עדי זנד
 

 אז למה אנחנו מחזירים לו?  :י נודלמןקוב עו"ד
 

 למה אנחנו צריכים לפטור אותו מזה?   :גב' עדי זנד
 

 שנה.  20-בתשלומים ל תפרסו, תעשו לובדיוק, למה צריך?  עייאש: .גב' רונית ד
 

 הזוי.  : מר כפיר מימון
 

  -לא, על המים :חגית מ. מימוןגב' 
 

 מה זאת אומרת?  עייאש: .גב' רונית ד
 

 עזוב רגע את הארנונה, המים זה משהו אחר.  :חגית מ. מימוןגב' 
 

 אני לא מבקש שלומי.  מר יוסף ניסן:
 

  -פטור מר אם הוא מבקשכן, אבל אני או :קובי נודלמן עו"ד
 

 לא, אתה מבקש, הבאת את זה לדיון.  עייאש: .גב' רונית ד
 

  -שנים לא משלם 5גם  : מר כפיר מימון
 

 אתה ראש המועצה, הבאת את הנושא לדיון. עייאש: .גב' רונית ד
 

 )מדברים יחד( 
 

 הוא חשב שזה ארנונה.  :קובי נודלמן עו"ד
 

 נונה. ... נושא אר :חגית מ. מימוןגב' 
 

 אפשר?  : ר מימוןמר כפי
 

 מה?  :חגית מ. מימוןגב' 
 

 שנים להסתדר על חצי?  5שנים לא לשלם ועוד  5אני יכול גם  : מר כפיר מימון
 

 בטח.  עייאש: .נית דגב' רו
 

 גש לגישור.    :דובר
 

 נכון, איפה ועדת גישור?  עייאש: .גב' רונית ד
 

 הלכו.   :גב' עדי זנד
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  זה הזמן. ייאש:ע .גב' רונית ד

 
 הם לא עובדים בשעות האלה.   :גב' עדי זנד

 
אם היו באים ואומרים: תשמע, אין לי כסף, לא יכול לשלם.  : מר כפיר מימון

  -ואללה
 

  -לא כפיר רגע סליחה עייאש: .גב' רונית ד
 

  -הלב שלנו היה נחמל אומרים בסדר, זה יכול לקרות לכל בן אדם : מר כפיר מימון
 

 אז זה היה צריך להגיע לוועדת הנחות. ו :ית מ. מימוןחגגב' 
 

לא, לא, כפיר סליחה, זה היה צריך לעבור את ועדת הנחות  עייאש: .גב' רונית ד
 ני יו"ר, וזה לא הגיע לשם. חריגות, שא

 
אבל לא לדעת שצריך לשלם ארנונה נו באמת, זה כאילו מה, איך  : מר כפיר מימון

 אפשר לאשר כזה דבר בכלל. 
 

לא, יותר חמור מזה בעיניי, איך יכול להיות שהיועץ המשפטי  עייאש: .גב' רונית ד
 וגזברית ממליצים לנו כן לחתום על זה. שזה בעיניי מה שחמור,

אני רואה את המכתב שלכם, אתם ממליצים גם היועץ המשפטי 
 וגם הגזברית, ממליצים לנו לחתום על דבר כזה. 

 
 אבל. ל זה אנחנו פה בסדר, בשבי : מר כפיר מימון

 
 אתה צודק.  עייאש: .גב' רונית ד

 
  -זכותם להמליץ מה שהם רוצים : מר כפיר מימון

 
 אתה צודק.  עייאש: .גב' רונית ד

 
  -בואו נבדיל בין חוב שמצטבר ואותו תושב יודע :חגית מ. מימוןגב' 

 
 לא ביקשת פה ריבית, לא ביקשת פה ריבית.   :גב' עדי זנד

 
 ₪ כל יום.  200שנים  10סי, תגידי לו תפר עייאש: .ד גב' רונית

 
את יודעת מה, הטעות של המועצה שלא גבתה אין בעיה לא  :גב' עדי זנד

  -הרוויח לוקחים ריבית על זה,
 

 בדיוק.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 עשה קרן זכה, לא שילם ריבית.   :גב' עדי זנד
 

 ₪.  790הריבית יוצאת פה  :חגית מ. מימוןגב' 
 

תשלומים. אבל זה  10-בסדר, תפטרי אותו מהריבית תפרסי לו ל :נדגב' עדי ז



 

 47 

  -לא הגיוני
 

 יוסי מותר לי להגיד משהו?  מר שמואל לביא:
 

  -אבל זה לא הגיוני  :די זנדגב' ע
 

 בטח.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 מותר לי?  מר שמואל לביא:
 

 זה בשלום.  ונה והוא חי עםשנים בן אדם לא משלם ארנ 5-ש  :גב' עדי זנד
 

 אם אתה לא רוצה, אני לא אגיד.  מר שמואל לביא:
 

 שנייה, תנו רגע ליועץ המשפטי להתייחס.  :חגית מ. מימוןגב' 
 

 לא, אני גם מבקשת ממבקר פנים שיתייחס.  עייאש: .' רונית דגב
 

 הא אוקיי.  :חגית מ. מימוןגב' 
 

 בבקשה.  עייאש: .גב' רונית ד
 

ז רגע אני אתייחס, קודם כל המסגרת המשפטית אם תשימו לב, א:עופר גאל ברקעו"ד י
ברשויות שהם לא איתנות מי שמאשר או לא מאשר מחיקת חובות 

זה משרד הפנים. מכיוון שאנחנו רשות איתנה, אז בהקשר כזה, 
מי שמאשר או לא מאשר זה המליאה, זה קודם כל. לגופו של 

עולים בפסיקה, לה של המקרים שעניין. תראו בצד אחד של הסקא
יש מקרים של גופים או אנשים שלא שילמו ארנונה בכלל, למעשה 

 ידעו שהם לא משלמים ארנונה. 
ם אחורה, אז בא בית משפט ואומר: ואז גם אם זה הולך שני

תראו, בן אדם לא יכול לחשוב שהוא לא צריך לשלם ארנונה, ולכן 
 מקבל את המשקל אינטרס ההסתמכות שלו היא אינטרס שלא

המשמעותי כאן, וזה יכול לשלם את הכול, את הרוב לפחות ברוב 
 המקרים. 

 
 כן או לא?  אז מה אתה אומר כן או לא? מה אתה אומר : מר שלומי שטרית

 
 )מדברים יחד( 

 
 מה שאתה תגיד, לא, לא, מה שאתה תגיד.  : מר שלומי שטרית

 
 )מדברים יחד( 

 
 ה תגיד. מה זה מה שאת  :גב' עדי זנד

 
 הוא כבר אמר את שלו, ואני לא מסכים לזה.  : פיר מימוןמר כ

 
 , מה זה הדבר הזה? אני גם לא מסכימה לזה  :גב' עדי זנד
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 שלומי, הוא כבר אמר שכן.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 אני גם לא רוצה לשלם ארנונה.   :גב' עדי זנד
 

  -ישנם מקריםתקשיבו, בצד השני של הסקאלה :יגאל ברק עופרעו"ד 
 

 אני חושב...  : מר כפיר מימון
 

 ממש ככה.  עייאש: .גב' רונית ד
 

ובתמים ישנם מקרים שבהם אנשים באמת הסתמכו באמת  :יגאל ברק עופרעו"ד 
ובתום לב על המצג שהרשות הציגה להם, ואז למרות שהם לא 

מ"ר  200שילמו ארנונה מלאה. למשל דוגמא בן אדם הבית שלו 
. למה? טעות. עכשיו בן אדם שנים מ"ר 120ה אותו והרשות מדד

מ"ר הוא לא שילם, ועדיין במצב כזה  80מ"ר, ועל  120שילם 
  -ל ארנונה ושילםיבואו ויגידו מה אתם רוצים, הוא קיב

 
 זה לא המצב.   :גב' עדי זנד

 
 אז עכשיו אפשר לתקן מכאן ואילך, אבל רטרואקטיבית בתי  :יגאל ברק עופרעו"ד 

  לא אישרו בכלל.משפט 
 

 אישרו ועוד אישרו ויש פסקי דין שכן אישרו. זה לא נכון.  מר שמואל לביא:
 

 יועץ משפטי יש עוד דעות.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 רגע תן לי לומר, אז אני אומר הפסיקה אומרת בסופו של דבר יש  :יגאל ברק עופרעו"ד 
ובן אינטרס פה איזון בין האינטרס של גביית מס אמת, שהוא כמ

ב מאוד ומרכזי. ומצד שני הסתמכות בתום לב של בן אדם, חשו
 וצריך לאזן במקרה הנתון. 

 
אתה רואה פה תום לב, יש פה  אני חושב שאין פה תום לב. אם : מר כפיר מימון

 בעיה עם השיקול דעת שלך. 
 

  -במקרה הספציפי הזה :יגאל ברק עופרעו"ד 
 

 . תודה כפיר עייאש: .גב' רונית ד
 

 האיזון הוא מאוד חשוב... :ברק עופריגאל עו"ד 
 

 שערורייה פשוט.  : מר כפיר מימון
 

 הזה ולא לצד הזה. מצד  אני אומר זה לא מקרה מובהק לא לצד :יגאל ברק עופרעו"ד 
  -אחד יש פה מחדל של הרשות, זה ברור, שלמעשה

 
  -מחדל של הרשות, יחד עם זאת עייאש: .גב' רונית ד

 
י אומר שהייתה למועצה ידיעה שלמעשה שהבן אדם גר שם וזה אנ:אל ברק עופריגעו"ד 

יושם לגבי ארנונה, זה דבר אחד. ודבר שני, יש פה את הטענה של 
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שאומרת אנחנו חשבנו שאנחנו משלמים ארנונה. אפשר האנשים 
להגיד אנחנו לא מאמינים להם, אבל בסופו של דבר הבן אדם 

ם, וזה משהו שצריך וחשבתי שאני משלאומר אני בתום לב נהגתי, 
 לשקול אותו. 

 
 הכי חמור פה זה זה שחתמת על זה.  : מר כפיר מימון

 
 בדיוק, בדיוק.  עייאש: .גב' רונית ד

 
  -זה יותר חמור מזה שהתושב היתמם : כפיר מימון מר

 
 בדיוק.  עייאש: .גב' רונית ד

 
  -זה עוד יותר חשוד : מר כפיר מימון

 
 בדיוק.  עייאש: .גב' רונית ד

 
  -כי ממנו אני מצפה : מר כפיר מימון

 
  -אתה שומר עלינו, אתה שומר עלינו עייאש: .גב' רונית ד

 
  -ושב הזהאתה יודע מה הת  :גב' עדי זנד

 
 אתה לא שומר על התושב, אתה שומר עלינו.  עייאש: .גב' רונית ד

 
תושב הזה עושה אתה יודע מה עוד יותר חמור בעיניי, זה שה :גב' עדי זנד

 פקיד מטעם המועצה בנכס של המועצה.ת
 

 )מדברים יחד( 
 

 איזה מן נראות יש לזה?   :גב' עדי זנד
 

  -חברים מר יוסף ניסן:
 

 איפה האיפה ואיפה פה?   :זנדגב' עדי 
 

 חבר'ה אני כותב חוות דעת, אני עומד מאחוריה ואני אומר יש לה  :עופר עו"ד יגאל ברק
 ל דעת. בן שיש לכם שיקותוקף משפטי, כמו

 
 תודה רבה באמת, איזה מזל שנתת לנו את שיקול הדעת.  עייאש: .גב' רונית ד

 
וטוקול שמי שביקש את זה הוא בעל אני רוצה שזה יהיה כתוב לפר :גב' עדי זנד

תפקיד מטעם המועצה בנכס ששייך למועצה. אני חושבת שיש פה 
תי, א שמעתי, לא ראיבעיה מעבר להיתממות, ומעבר ללא ידעתי, ל

יש פה את הנראות הציבורית. אני חושבת שבן אדם כזה בכלל לא 
  -היה צריך לבקש, הוא יכול היה לבקש שכן יפרסו לו את זה

 
  -וראש המועצה לא היה צריך להעלות את זה עייאש: .רונית ד גב'
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 לא קרה כלום.   :גב' עדי זנד
 

 כנושא לדיון.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 ה, פשוט בושה. בוש  :' עדי זנדגב
 

 מלכתחילה.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 בושה.   :גב' עדי זנד
 

 סדר? טוב חברים, מי בעד ההסדר? מי בעד הה מר יוסף ניסן:
 

 אתם לא רוצים לשמוע את דעתי?  מר שמואל לביא:
 

 סליחה, רוצים לשמוע את דעתך.   :גב' עדי זנד
 

 מאוד.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 בואו נשמע את המבקר.  : מר שלומי שטרית
 

  -אנחנו רוצים לשמוע את המבקר עייאש: .גב' רונית ד
 

  -בואו נתקדם חברים מר יוסף ניסן:
 

 לא, אנחנו רוצים את המבקר.  עייאש: .דגב' רונית 
 

 לא, אנחנו רוצים לשמוע.   :גב' עדי זנד
 

  -מי בעד ההסדר מר יוסף ניסן:
 

 להתייחס.  ע, אבל תן למבקררג  :גב' עדי זנד
 

 ... אחרי הישיבה זה בסדר.  מר יוסף ניסן:
 

 למה?   :גב' עדי זנד
 

 ה לא מנומס מה שאתה עושה. לא, אנחנו רוצים לשמוע, ז עייאש: .גב' רונית ד
 

  -אבל זה לא קשור, יש פה יועץ משפטי אמר את דברו מר יוסף ניסן:
 

 קר. זה קשור, יש מב עייאש: .גב' רונית ד
 

 הוא לא סמכות בעניין.  יסן:מר יוסף נ
 

  -אתה מביא אותו לישיבות  :גב' עדי זנד
 

 הוא רוצה להגיד.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 הוא המבקר שלנו, הוא לא סמכות?  : תמר שלומי שטרי
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  -מה זה? הוא עייאש: .גב' רונית ד

 
 הוא מבקר המועצה הוא לא סמכות?  : מר שלומי שטרית

 
  -לא סמכות לא, הוא ף ניסן:מר יוס

 
 הוא איש מקצוע שהבאת לשולחן.   :גב' עדי זנד

 
  -חברים אתם רוצים לסיים את הישיבה או ש מר יוסף ניסן:

 
 לא, אנחנו רוצים לשמוע.   :זנד גב' עדי

 
 את תישארי עד הסוף?  מר יוסף ניסן:

 
 אני אשאר עד הסוף.   :גב' עדי זנד

 
 לפחות. אדם מגיע, תכבד אבל בן  : מר כפיר מימון

 
 מה זה?  עייאש: .גב' רונית ד

 
  -לא, כאילו אנחנו שומעים מר יוסף ניסן:

 
 חוסר כבוד.   :גב' עדי זנד

 
  -הוא רוצה להגיד עייאש: .גב' רונית ד

 
 סימפוזיון שלם מהנושא.  מר יוסף ניסן:

 
 מה יש לך לפחד ממה שיש לו להגיד.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 יה. שערורי : ר מימוןמר כפי

 
 כן אדוני מבקר הפנים, אנחנו מאוד רוצים לשמוע אותך.   :גב' עדי זנד

 
המערכת ולא את הגזברית תראו רבותיי, אי אפשר להאשים את  מר שמואל לביא:

וגם לא את היועץ המשפטי, חלק מהאנשים פה אני בראשה, אני 
ש המועצה התנגדתי לזה. אני נודע לי הדבר הזה, פניתי גם לרא

י לו את עמדתי. ועמדתי חד משמעית אסור לתת דבר והסברת
כזה. ואני אסביר לכם למה. מס הכנסה עכשיו הוציא שומות 

הוא טעה והוא מסר כספים ביתר לאנשים וביקש כספים חזרה, כי 
 הוא יקבל אותו.  ,שלא הגיע להם. והוא מבקש את הכסף חזרה

א עשה מהר את הכסף, ל למה? מי טעה? מס הכנסה טעה. הוא נתן
בדיקה מעמיקה, עכשיו הוא גילה שהוא טעה, אדוני תחזיר לי את 
הכסף. המקרה הזה הוא אותו דבר. ואני לא רואה בזה פשלה 

לה. ולמה? אחד, יש נוהל במועצה שעושים את ההתאמות. גדו
 במקרה אחד בלבד קרתה תקלה. 

 
 אוקיי קורה.   :גב' עדי זנד
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  -זבריתיו לזכותה של הגעכש מר שמואל לביא:

 
 לאט, אל תצעק, אל תצעק, אתה צועק.  מר יוסף ניסן:

 
ילו הבן אדם סליחה, לזכותה של הגזברית גילו את זה. מהרגע שג מר שמואל לביא:

בואו אני אסביר לכם, הבן אדם קיבל שירות. כלומר הוא חייב 
לשלם ארנונה כדין. זה לא משהו שהוא ערטילאי. בן אדם בא 

הוא צריך לשלם ארנונה. פעם בשנה הוא שוב והוא יודע שליי
מקבל דו"ח שכתוב שם כמה ארנונה בשנה הוא משלם. אדם סביר 

יודע שהוא צריך לשלם ארנונה,  שמגיע ליישוב, בנה בית, הוא לא
 שנים הוא לא מקבל דו"ח כזה וזה לא מפריע לו?  4

 
 ועורך דין שלנו חותם על זה.  : מר כפיר מימון

 
 -בעזו שמואל לביא:מר 

 
 )מדברים יחד( 

 
רגע, גם עורך הדין בתפיסה שלו צודק. כי עורך הדין הולך  מר שמואל לביא:

ים שהשופט מקבל את לפסיקות של בית משפט, אכן יש פעמ
עמדתו של התובע ואומר: כן, יש פה תום לב. אבל אני לא חושב 
 שלא סמכות של המליאה ולא של אף אחד פה לוותר על חוב

ונה בדין והוא חייב לשלם אותה. אפשר לפרוס לו, ארנונה. זה ארנ
אפשר לוותר על ריבית, אסור לוותר על חוב. אם אתם מוותרים 

₪ אנשים שחייבים ארנונה,  700,000ם היום על החוב הזה, יש לכ
אתם חייבים גם לתת להם. צריך לעשות דין שווה לכולם. אי 

תביעה של קר יהיה לכם פה אפשר לעשות דין לאחד, כי מחר בבו
 כולם. הרי זה לא סוד. 

 
 מה המקרה שכן היית מאשר?  :קובי נודלמן עו"ד

 
 בשום מקרה לא הייתי מאשר.  מר שמואל לביא:

 
 שום מקרה אין הנחות?  :קובי נודלמן עו"ד

 
לא, יש ועדת הנחות, מי שבבעיה שייגש לוועדת הנחות, יסביר  מר שמואל לביא:

 ר. הנחה, ויקבל החזלו  הלמה מגיע
 

 בדיוק.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 ארנונה צריכים לשלם נקודה, גם כשיש טעות משלמים.  מר שמואל לביא:
 

 למה אתה לא מביא לוועדת הנחות?  אז :קובי נודלמן עו"ד
 

 זה לא ועדה, זה הוראה כספית... עייאש: .גב' רונית ד
 

 )מדברים יחד( 
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של מבקר המועצה. מה זה אומר על  את זה לאישור...אתה מעלה  : מר כפיר מימון
 ראש המועצה? 

 
  -אני לא שופט אף אחד. ראש המועצה מר שמואל לביא:

 
 יך? מה אומר על מר יוסף ניסן:

 
תקשיב, אני לא שופט אף אחד, ראש המועצה יש לו את היכולות  מר שמואל לביא:

 שלו ואני לא שופט אותו. 
 

 אתה. אתה, אתה מטיל בי דופי. בי דופי, אתה,  אתה מטיל מר יוסף ניסן:
 

  -אני לא העליתי דברים כאלה חמורים וסתמתי : מר כפיר מימון
 

אני בכלל לא חתום על המסמך. מה אתה  אתה מטיל בי דופי, מר יוסף ניסן:
 רוצה ממני? מה אתה רוצה בדיוק ממני? 

 
 אתה מעלה את זה לישיבה...  : מר כפיר מימון

 
 ? מה זה קשור אליי? חייבים להעלות את זה לישיבה. מה זה קשור יסן:מר יוסף נ

 
 חמור מאוד.  : מר כפיר מימון

 
 מה זאת אומרת?  מר יוסף ניסן:

 
אישור הסדר, זה אתה, נושא שאתה ביקשת  9אתה רשמת סעיף  עייאש: .גב' רונית ד

 מה זאת אומרת מה זה קשור אליך? 
 

 ת מועצה. ת לוועדה, לישיבאבל זה חייב לעלו מר יוסף ניסן:
 

 לא, זה לא חייב, אם היית רואה שזה לא יכול להיות היית אומר  עייאש: .גב' רונית ד
 לו. 

 
 ייב...אבל לא ח : מר כפיר מימון

 
 היית צריך לעצור את זה קודם.   :גב' עדי זנד

 
 שמענו אותך.  מר יוסף ניסן:

 
 לאנשים לשמוע.  בוודאי שמענו. אני גורמת עייאש: .גב' רונית ד

 
 לא, את שיא היושר, אין מה להגיד.  מר יוסף ניסן:

 
י בוא יוסי, אפשר אולי לקרוא לו, לשמוע מה הסיבה בדיוק. הר :קובי נודלמן עו"ד

 אנחנו רוצים לפרוס לו, אפשר לפרוס לו. 
 

 זה חייב.  : מר כפיר מימון
 

 סיבה להנחה.  יש סיבה להנחה, אולי שיגיד, אולי יש :קובי נודלמן עו"ד
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 לא, אין סיבה להנחה.  עייאש: .גב' רונית ד

 
אני מציע לא להצביע על זה עכשיו במצב הזה. לקרוא לו, לבדוק  פרופ' עפר לוי:

  -ענייניםאת ה
 

 גם עדיף שאנחנו,... ואף אחד לא ייקח את זה על עצמו.  :קובי נודלמן עו"ד
 

  לו?ניין, מה לקרוא מה יש לו עוד להוסיף לע עייאש: .גב' רונית ד
 

  -לוועדת הנחות ארנונה יש דברים שקשורים לירידה בהכנסה פרופ' עפר לוי:
 

 גם על זה אפשר לדבר.  :קובי נודלמן עו"ד
 

 -... במצב רפואי פ' עפר לוי:פרו
 

 אין בעיה מקבל.  מר יוסף ניסן:
 

 נקודתיים לא קשור גם לכאן.  פרופ' עפר לוי:
 

  -זה לא קשור עייאש: .גב' רונית ד
 
  -לא, אני אומר זה לא קשור לוועדה שלנו רופ' עפר לוי:פ
 

 לא קשור לוועדה שלי.  עייאש: .גב' רונית ד
 

  -לוועדה שלנולא קשור  פרופ' עפר לוי:
 

  -מקבל מר יוסף ניסן:
 

 לא, לא, מה זה מקבל. העלית את זה להצבעה, צריך להצביע.  : מר כפיר מימון
 

 -א תגיד לי מה לעשות. אתה לא, לא, לא, אתה ללא מר יוסף ניסן:
 

 אתה עושה חטא על פשע.  : מר כפיר מימון
 

 )מדברים יחד( 
 

 את הפה...  אתה סותם למבקר המועצה : מר כפיר מימון
 

 ה לדיון ולהצבעה. זה על  גב' עדי זנד:
 

 זה ביזיון איך שאתה מתנהג.  : מר כפיר מימון
 

 למה?  מר יוסף ניסן:
 

 לא מתאים לו להצביע... ושעופר  : שטרית מר שלומי
 

 זה ביזיון איך שאתה מתנהג. אתה ביזיון.  : מר כפיר מימון
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 )מדברים יחד( 

 
  אני מפחד? פרופ' עפר לוי:

 
 כן.  : מר שלומי שטרית

 
 ממש.  פרופ' עפר לוי:

 
 ... תצביע.  : מר שלומי שטרית

 
 ממש.  פרופ' עפר לוי:

 
  -אין בעיה מר יוסף ניסן:

 
  -אם אני אפתח את הפה שלי פרופ' עפר לוי:

 
העלה פה חבר המועצה הצעה שקיבלתי אותה, אני יכול להוריד  מר יוסף ניסן:

 את זה מסדר היום לישיבה... את זה מסדר היום, ונוריד
 

 )מדברים יחד( 
 

טוב לנושא הבא חברים. אתה האחרון שיכול להטיף לי מוסר,  מר יוסף ניסן:
 הטיף לי מוסר. אתה, אתה. האחרון שיכול ל אתה, אתה. אתה

 
 בושה וחרפה.  : מר כפיר מימון

 
 אתה, תתנהל אתה בעצמך קודם.  מר יוסף ניסן:

 
 ותם למבקר המועצה את הפה, וגם מבטל את ההצבעה. אתה ס : מר כפיר מימון

 
 אמרתי את דעתי, גם זה יש בעיה?  פרופ' עפר לוי:

 
  -של עפר קיבלתי את הצעתו מר יוסף ניסן:

 
סליחה, אבל יש עוד דעות אחרות. יש דעות אחרות, מה זה  :עדי זנדגב' 

 קיבלתי את הצעתו של עפר? 
 

 חברים בואו נתקדם.  מר יוסף ניסן:
 

 איפה פה ההצבעות של המועצה?   :גב' עדי זנד
 

  -חברים בואו נתקדם, תעלי את הנושא הבא מר יוסף ניסן:
 

 ר ואני מוריד את זה? י את דעתו של עפמה זה קיבלת  :גב' עדי זנד
 

 איזה מן דבר זה?  : מר כפיר מימון
 

 הוא לא אמר שהוא לא משתתף בזה? הוא לא משתתף בזה?   :גב' עדי זנד



 

 56 

 
 אני לא משתתף בהצבעה.  מר יוסף ניסן:

 
אתה לא יכול להוריד את זה, אתה הבאת את זה. לא, אתה לא  :גב' עדי זנד

 יכול. 
 

 ( )מדברים יחד
 

 אני מתנגדת להביא את הבן אדם הזה לפה, מתנגדת.   :גב' עדי זנד
 

  -יאני לא מאמינה לאף עצה של היועץ המשפטי... שחותם ל עייאש: .גב' רונית ד
 

 ביקשו לקבל עוד מידע, להזמין אותו... פרופ' עפר לוי:
 

דין  אני מתנגדת להביא את הבן אדם ולשמוע אותו, אנחנו לא בית :גב' עדי זנד
 ק אחד...שדה. יש חו

 
 אי אפשר ככה די, די! גב' ברוריה אליעז:

 
 )מדברים יחד( 

 
תתביישו, תתביישו זה פשוט ביזיון, זה פשוט ביזיון הדבר הזה.  :גב' עדי זנד

 לכם. 
 

 )מדברים יחד( 
 

  -פנינו למחוז דרום של השלטון המקומי :חגית מ. מימוןגב' 
 

 ום ארנונה. טרת בן אדם מתשל₪ את פו 50,000  :גב' עדי זנד
 

 ₪ זה חצי.  50,000זה לא  מר יוסף ניסן:
 

 ₪.  50,000זה לא  :חגית מ. מימוןגב' 
 

 משנה. ₪ מה זה  25,000  :גב' עדי זנד
 

 את אפילו לא מבינה על מה את מדברת.  מר יוסף ניסן:
 

 יוסי, אל תדבר אליי ככה, אל תדבר אליי ככה.   :גב' עדי זנד
 

 טוב.  ניסן: מר יוסף
 
אל תביא לפה את גישור ואחר כך תדבר אליי 'את לא מבינה את  :ב' עדי זנדג

ת לך מה מדברת.' אני מבינה מצוין מה שאני מדברת. ואני אומר
 שוב, אתה הבאת את זה וזה לא נקי. 

 
 עדי את צועקת, את צועקת אבל, למה את צועקת?  מר יוסף ניסן:

 
 בן אותי. אותי, כי זה מעצכי זה מעצבן   :גב' עדי זנד
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 אוקיי בסדר.  מר יוסף ניסן:

 
הבאת את זה, וזה לא נקי. וזה לא נקי, אני לא מוכנה לקבל את  :גב' עדי זנד

יחה קובי אני מאוד אוהבת אותך אתה יודע, לא ההצעה, סל
  -מקבלת הצעה של להביא אותו

 
 ... לקבל, הכול בסדר.  :קובי נודלמן עו"ד

 
שלהביא את הבן אדם לפה, אנחנו לא בית דין לא מקבלת הצעה  :גב' עדי זנד

 שדה, אנחנו ישיבת מועצה. 
 

 . למה לפה? אפשר להביא אותו גם לוועדה :קובי נודלמן עו"ד
 

 זה מה שעלה פה.   :גב' עדי זנד
 

 מה זה עכשיו כל אחד יבוא, מה זאת אומרת?  עייאש: .גב' רונית ד
 

דם לבוא אליך בבקשה ולהגיד מה כותו של כל בן אלמה לא? ז :קובי נודלמן עו"ד
 הנסיבות שלו. 

 
 אבל לא קשור למליאה. עייאש: .גב' רונית ד

 
 בסדר.  :קובי נודלמן עו"ד

 
 זה לא קשור למליאה.  עייאש: .ית דגב' רונ

 
המליאה אם זה, צריכה להיות הצבעה, יש פה התנגדות וכרגע  :גב' עדי זנד

ים ידיים יש פה , אם עכשיו מרימהייתה צריכה להיות הצבעה
 התנגדות. 

 
אבל אפשר להוריד את זה מסדר היום, אז איפה הבעיה? הורדנו  מר יוסף ניסן:

 את זה מסדר היום. 
 

 חמור מאוד.  : פיר מימוןמר כ
 

 מה הבעיה?  מר יוסף ניסן:
 

 דקות והורדת מסדר היום?  20מה זה הורדת? דנת בזה  עייאש: .גב' רונית ד
 

 להוריד את זה מסדר היום, מה הבעיה? אפשר  וסף ניסן:מר י
 

  -אני מבקשת לרשום שאני מתנגדת  :גב' עדי זנד
 

 ם זה? ברוריה, את בסדר ע עייאש: .גב' רונית ד
 

  -אני גב' ברוריה אליעז:
 

 את בסדר עם זה?  עייאש: .גב' רונית ד
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 אני רוצה לענות לך.  גב' ברוריה אליעז:

 
  אני אשמח. ייאש:ע .גב' רונית ד

 
אני רוצה לענות לך, אני יודעת שמבחינה חוקית ומשפטית לפי  גב' ברוריה אליעז:

סדר היום הידיעות שלי ומאיפה שאני באה, אפשר להוריד מ
הצעה. אז אני הולכת מהסוף להתחלה. אז קודם כל בואו לא 

 נצעק על מה שאנחנו לא יודעים. 
 

 ם? מה לא יודעי עייאש: .גב' רונית ד
 

  -כי משפטית מותר להוריד מסדר היום הצעה אליעז: גב' ברוריה
 

 עדי, את אמרת שאסור להוריד מסדר היום.  מר יוסף ניסן:
 

  -שהועלתה. אז אם גב' ברוריה אליעז:
 

 אני חושבת שזה לא נקי.   :גב' עדי זנד
 

  -ההצעה יורדת גב' ברוריה אליעז:
 

 ות לא נקייה. אני חושבת שזו התנהג  :גב' עדי זנד
 

 תנו לי לסיים.  גב' ברוריה אליעז:
 

 ברוריה, את יודעת איך קוראים לזה? כשר אבל מסריח.  : מר כפיר מימון
 

 כון. נ גב' ברוריה אליעז:
 

 זה לא נקי.   :גב' עדי זנד
 

 אני מסכימה.  גב' ברוריה אליעז:
 

 זה לא נקי.   :גב' עדי זנד
 

 מה. אבל גמרנו. לזה אני מסכי גב' ברוריה אליעז:
 

אתה יודע מה, כראש מועצה אני מצפה ממך לא להביא דברים  :גב' עדי זנד
  -כאלה

 
 מורידים מסדר היום ומותר.  גב' ברוריה אליעז:

 
 שלא נקיים.   :גב' עדי זנד

 
 לא עושים כזה דבר.  : מר כפיר מימון

 
 מותר, מותר.  גב' ברוריה אליעז:
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  -ה, אתה ביקשתאתה הבאת את ז  :גב' עדי זנד
 

 ... אבל זה מסריח.  : מר כפיר מימון
 

 כתוב במייל.   :גב' עדי זנד
 

 אבל זה הנוהל.  מר יוסף ניסן:
 

 מבקש להעלות נושא נוסף לסדר היום.  ראש המועצה  :גב' עדי זנד
 

אבל זה הנוהל, אני עובד לפי הנוהל, מה את רוצה, צריך להצביע  מר יוסף ניסן:
 הבעיה? בעד ונגד, איפה 

 
 אני רוצה להגיד עוד משהו.  :ית מ. מימוןחגגב' 

 
 מה לא נקי בזה? אני לא הבנתי. מה לא נקי בזה?  מר יוסף ניסן:

 
 ן לנו להצביע, ובוא בדרך מסודרת נצביע נגד זה. אז ת  :גב' עדי זנד

 
חברי מועצה רוצים להוריד את זה מסדר  2אבל יש פה מחלוקת,  מר יוסף ניסן:

 נכון.  אני חושב שזה גםהיום, ו
 

 רוצים להצביע על זה.  3-ו  :גב' עדי זנד
 

 אז בסדר.  מר יוסף ניסן:
 

 יע על זה. אז יש פה רוב לכאלה שרוצים להצב  :גב' עדי זנד
 

 רונית, מי שהביא את זה רשאי להוריד את זה.  גב' ברוריה אליעז:
 

 ברוריה, אחרי... הוא מוריד את זה.  : מר כפיר מימון
 

  -אבל מותר לו, זה נכון ז:גב' ברוריה אליע
 

 ... להוריד את זה... אז בסדר.  : מר כפיר מימון
 

 )מדברים יחד( 
 

  -סופר מוסריתברוריה, את אישה   :גב' עדי זנד
 

 זה שאתה מכשיר את זה עוד פעם...  : מר כפיר מימון
 

 ואת יודעת שזה מסריח. את יודעת שזה מסריח.   :גב' עדי זנד
 

 אבל מותר.  ברוריה אליעז: גב'
 

 אבל זה יורד.  :קובי נודלמן עו"ד
 

 אבל מותר.  גב' ברוריה אליעז:
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 זה ירד, הלאה חברים.  מר יוסף ניסן:

 
 אני רוצה להוסיף על זה עוד משהו.  :ת מ. מימוןחגיגב' 

 
 בושה.   :גב' עדי זנד

 
 שנייה, תנו לי להוסיף עוד מילה.  :חגית מ. מימוןגב' 

 
 אני יודעת את זה, אני יודעת את זה, אבל מותר.  ברוריה אליעז: גב'

 
 לא סליחה, עכשיו אני אגיד את זה בקול רם וברור.  עייאש: .גב' רונית ד

 
  -טוב, עכשיו זה לא וסף ניסן:מר י

 
  -אני איבדתי את האמון עייאש: .גב' רונית ד

 
 ור שלך. לא את תדברי כרגע, כי זה לא זכות הדיב מר יוסף ניסן:

 
 בהמלצות שלכם.  עייאש: .ונית דגב' ר

 
 אני לא נתתי לך זכות דיבור כרגע.  מר יוסף ניסן:

 
  -דברמי שואל אותך, אני א עייאש: .גב' רונית ד

 
 אבל תשבי, למה את עומדת?  מר יוסף ניסן:

 
 ... איך שבא לי, כי העצבים שלי עלו.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 דר. אז בס מר יוסף ניסן:

 
 אז אני יכולה להגיב על מה שאת אומרת?  :מ. מימוןחגית גב' 

 
 בטח.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 ב. רגע שנייה, תן גם לי להגי :חגית מ. מימוןגב' 

 
 היישוב הזה ייהרס לנו.  : מר שלומי שטרית

 
הנושא הזה נבדק לעומק, אנחנו בדקנו בדיוק מה הנוהל של  :חגית מ. מימוןגב' 

. אנחנו פנינו לשלטון המקומי, פנינו וב לרשות מקומיתמחיקת ח
למחוז דרום, הסברנו את המקרה, קיבלנו המלצות איך לפעול. 

שאנחנו רשות איתנה לא צריך  בגלל שבמקרה הזה לא צריך, בגלל
לקחת את זה לאישור של משרד הפנים, אלא להביא את זה 

ע לאיזה למועצה. כל מה שנעשה פה זה להביא את המקרה, ולהגי
וז הנחה, בגלל שכאילו האשמה כביכול היא חצי חצי, שהוא אח

  -ומה שזה אומר
 

 זה ממש לא נכון אשמה חצי חצי.  : מר כפיר מימון
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 איזה אשמה?  עייאש: .ד גב' רונית

 
שנייה, שנייה, ומה שזה אומר זה שמחיקת החוב תואמת את  :חגית מ. מימוןגב' 

 שזה אומר.  ההוראות של החוזר מנכ"ל, זה מה
 

  -זה ממש לא נכון : כפיר מימון מר
 

  -ועכשיו :חגית מ. מימוןגב' 
 

 הטעות היא לא חצי חצי.  : מר כפיר מימון
 

סליחה שאני מתערבת, מה החוב הנמחק? ברשויות שאני עושה  ... :רו"ח דורית כהן
שנים, לא חוב  10, 9, 8, 7ביקורת מחיקת חוב זה חוב ישן של 

 ת. מהשנים האחרונו
 

 עובדה שהסברנו בדיוק את המקרה.  :. מימוןחגית מגב' 
 

 -סליחה שאני :רו"ח דורית כהן
 

 )מדברים יחד( 
 

 תודה רבה דורית.  לא נקי, תודה דורית,  :גב' עדי זנד
 

 עוד מילה של יגאל ובואו נסיים.  מר יוסף ניסן:
 

של  עמד בקריטריוניםזה עמד הקריטריונים, בדקנו את זה דורית,  :חגית מ. מימוןגב' 
 מחיקת חוב. 

 
 ממש לא, ממש לא, לא, לא.  :רו"ח דורית כהן

 
על דרך הסדר  זה מחיקת חוב על דרך הסדר פשרה. דורית, זה :חגית מ. מימוןגב' 

  -פשרה, זה לא מחיקת חובות אבודים
 

 אבל אנחנו לא רוצים לעשות הסדר.   :גב' עדי זנד
 

 -זה זה עולה בסדר, בגלל :חגית מ. מימוןגב' 
 
 לא רוצים, לא רוצים.   :ב' עדי זנדג
 

 אחרי כל הצעקות האלה אני רוצה לומר משהו.  גב' ברוריה אליעז:
 

 )מדברים יחד( 
 

  -לסיכום כל הצעקות האלה יה אליעז:גב' ברור
 

 בושה.   :גב' עדי זנד
 

  -אני חושבת ש גב' ברוריה אליעז:
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 עדי.  מר יוסף ניסן:

 
  -שצריך ליעז:גב' ברוריה א

 
 עדי.  מר יוסף ניסן:

 
שמענו את הקטע שמריח לא טוב, שמענו את הנגד, כדאי להיות  גב' ברוריה אליעז:

לסיכום הגזברית. היא הסבירה גם קשובים למה שאמרה כרגע 
ואת זה לא ידעתי, ועכשיו כיוון שהסברת אז אני עוד יותר שקטה, 

ת אמרת שאתם שאפשר כן להוריד את זה מסדר היום. כי א
תם מודעים לכך לבעיה אם מותר לנו לדון בזה או זה לא היי

 לפתחנו. הלכתם ועשיתם בירור בעניין. 
ת לפתחנו, לא חובה. אם זה הבירור בעניין העלה שזה יכול להיו

יכול להיות לפתחנו, ויש, את אמרת עוד משפט שאני לא יודעת על 
ראה שהחזקה סמך מה הוא נשען, אבל את אמרת את זה אז כנ

שאת יודעת על מה זה נשען, שיש מצבים וזה כלול במצבים  עליך
 שניתן לתת הנחות. כרגע אמרת. 

 
 ו נקרא לזה ככה, הסדר פשרה. זה הסכם פשרה, בוא :חגית מ. מימוןגב' 

 
שזה כלול במצב. ולכן ניסחתם את זה בצורה, א' הבאתם את זה  גב' ברוריה אליעז:

ב' -תם אישור לכך. ושכך נקבע, וקיבללפתחה של המועצה משום 
זה בסדר במובן של זה נסמך, אני לא יודעת על מה כי לא הבאת 

אותו חלק, לנו את הראיות לכך, נסמך על ראיות שזה כלול ב
 באותו מתחם שאפשר לתת לו הנחות. 

 
 פשרה, זה הסכם פשרה.  :חגית מ. מימוןגב' 

 
 פשרה.  גב' ברוריה אליעז:

 
 זה לא נכון.   :גב' עדי זנד

 
הדברים שבעצם בגללם הייתה סיבה לדון. כי אחרת לא  2ואלה  גב' ברוריה אליעז:

  -הייתה סיבה לדון בכלל. אז קודם כל שנבין מהסוף
 

 זה הנוהל.  מר יוסף ניסן:
 

לא, אז בואו נבין מהסוף, עכשיו הבנו מהסוף, מההבהרה הזאת  גב' ברוריה אליעז:
זה אולי בהתחלה, יינו שומעים את למה הייתה ההתחלה. אם ה

לא היו כאן כל הצעקות. כיוון שזה ברור למה, בכל זאת אומרים 
בזה טעם,  כאן חלק רחב וגדול של חברי המועצה שהם לא רואים

והם לא רואים כאן, הם כבר מנו את הדברים, אני לא צריכה 
למנות. אחרי כל זה צריך להחליט עכשיו, מה שמותר למי שהגיש 

עדיין הוא רוצה הצבעה או מסיר את זה  הצעה, להחליט אםאת ה
 מסדר היום, ומותר. אז תחליט.

 
  -גמרנו ביקשו להסיר, נסיר מר יוסף ניסן:
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 אז אתה מסיר אוקיי.  ליעז:גב' ברוריה א
 

  -רק כדי שהדברים יהיו ברוריםאני בכל מקרה רוצה לבקש   :גב' עדי זנד
 

 ייה. ענו זה לא שערוראחרי מה ששמ גב' ברוריה אליעז:
 

 שערורייה.  : מר כפיר מימון
 

 שערורייה ברוריה.  עייאש: .גב' רונית ד
 

  -ברוריםאני רוצה לבקש כדי שהדברים יהיו   :גב' עדי זנד
 

 ... ושערורייה.  עייאש: .גב' רונית ד
 

  -שלא ייעשה עם הבן אדם הזה שום הסדר פשרה  :גב' עדי זנד
 

 שרות. ... אפ מר יוסף ניסן:
 

 שלא על דעת מליאת המועצה.   :זנד גב' עדי
 

 אי אפשר להוריד שקל עדי בלי לעלות את זה לזה.  :חגית מ. מימוןגב' 
 

 מעולה. רק רציתי לוודא שזה רשום.  אוקיי  :גב' עדי זנד
 

 )מדברים יחד( 
 

 לא בושה... וסותמים למבקר המועצה את הפה זה לא שערורייה.  : מר כפיר מימון
 
 ב בסדר, שמענו אותך נו. הצדיק הגדול נו. כן? טו ר יוסף ניסן:מ
 

אם אפשר רק להתייחס, כיוון שהבנתי שהיה פה דברים שהיה :יגאל ברק עופרעו"ד 
ם משום הטלת דופי. קודם כל מבחינת המסגרת המשפטית פה. בה

ישנה פסיקה, שוב אני לא מסכים עם הדברים שהמבקר אמר לגבי 
א נכון מבחינה משפטית. אם יש נה... זה פשוט להנושא של... ארנו

עילה משפטית, אם יש מחלוקת משפטית אמיתית, בשביל זה נועד 
דבר כזה הסדרי פשרה,  נושא של הסדרי פשרה. הנוהל מגדיר שיש

ומגדיל מה הפרמטרים ואיך מנמקים את זה ולפי מה, וזה מה 
 שעשינו פה. 

ת מעדיפים שנביא אעכשיו יכול להיות שבמציאות אחרת הייתם 
זה פתוח ואתם תשקלו, אבל גם זה הנוהל אומר מביאים מהי 
המחיקה, ואת זה צריך לאשר או לא לאשר. ששוב זה חריג 

ת זה, זה רק ברשויות איתנות, ובעיקרון זה שמליאה מאשרת א
 משרד הפנים. 

פסיקה, זה  אני אומר, המסגרת המשפטית פה היא נבדקה, בדקתי
משפטית, אפשר לחשוב שזה סתם, זו מסגרת  לא דברים שנשלפו

טוב אפשר לחשוב שזה פחות טוב, אבל זאת הפסיקה, כך בתי 
אנחנו משפט מתייחסים לזה, ושאנחנו עושים הסדר פשרה 

מסתכלים קדימה, מה ייקרה אם התושב יעתור ומה יגיד על זה 
בית משפט ומתמחרים את הסיכונים שלנו. ברור שיש פה עניין של 
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ול הדעת הזה נתון לכם. בשביל זה הדבר דעת ומידה. ושיקשיקול 
 הזה מובא לפניכם ואתם יכולים להחליט שלא לאשר את זה. 

 
 ון לך. שיקול הדעת נת : מר שלומי שטרית

 
 לא. :יגאל ברק עופרעו"ד 

 
 לך, לך, לך.  : מר שלומי שטרית

 
 )מדברים יחד( 

 
 אז הנה הוא אמר לך, הוא כתב.  מר יוסף ניסן:

 
  -אנחנו הבאנו את המסגרת המשפטית:ופריגאל ברק עעו"ד 

 
 הוא מעביר את זה אליי.  : מר שלומי שטרית

 
 )מדברים יחד(

 
  -ביא את זה אליי... שהוא מ : מר שלומי שטרית

 
 אבל זה הנוהל. זה הנוהל.  מר יוסף ניסן:

 
 הנוהל הוא שאנחנו...  : מר שלומי שטרית

 
החלטה וברחת אחורה כמו איזה איך שיקול דעת בשקט בהיה פה  עייאש: .גב' רונית ד

  -אומרים
 

אז אני אומר, הנוהל הוא כזה שהגורמים המקצועיים... ואתם :יגאל ברק עופרעו"ד 
 יטים. מחל

 
 )מדברים יחד(

 
אני מרגישה שבאופן עקבי אתה לא שומר על האינטרסים שלנו.  עייאש: .גב' רונית ד

 לא של צד אחד... 
 

 חד( )מדברים י
 

 הוא יכול להמליץ לך, את מחליטה מה את רוצה.  סן:מר יוסף ני
 

 זה אפילו לא המלצה, זה רק אומר שזה עומד לפי הנוהל.  :חגית מ. מימוןגב' 
 

 )מדברים יחד( 
 

זה אפילו לא המלצה, זה אומר שזה עומד לפי הנוהל. זה מובא  :חגית מ. מימוןגב' 
 להצבעה. 

 
חראים אחריות אישית. זה תפקידנו נו כחברי מועצה אחגית, אנח :גב' עדי זנד

 אנחנו חתומים על זה. 
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 את מקבלת את ההחלטה.  מר יוסף ניסן:

 
ץ, יועץ משפטי אני מצפה ממנו שהוא ישמור כשאני לוקחת יוע :גב' עדי זנד

 עליי במקומות שאני לא מבינה בהם. 
 

 זה לפה.  ה. פשוט להביא אתאבל זה מה שעשינו, זה להביא את ז :חגית מ. מימוןגב' 
 

  -ומה שרונית אמרה עכשיו  :גב' עדי זנד
 

  -זה לא שהחלטנו :חגית מ. מימוןגב' 
 

 גאל, זה יגאל אתה לא שומר עלינו. מה שרונית אמרה לי  :גב' עדי זנד
 

 התפקיד שלו זה להציג.  :חגית מ. מימוןגב' 
 

כה, ולכן זה נה שאני מרגישה כאתה לא שומר, זו לא פעם ראשו עייאש: .גב' רונית ד
 בוער בי. 

 
 אם אנחנו נלך עם זה לבית משפט, שלא תחשבו שזה בכיס שלנו. :יגאל ברק עופרעו"ד 

 
 אני לא חושבת כלום.  :עייאש .גב' רונית ד

 
 ? אולי. 60-40אלא  50-50אתם חושבים... הוא :יגאל ברק עופרעו"ד 

 
 ך לכתוב. אז זה מה שהיית צרי עייאש: .גב' רונית ד

 
 אבל יש פה... :יגאל ברק עופרעו"ד 

 
 )מדברים יחד( 

 
 פה היית צריך... אבל הורדנו מסדר היום.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 מיצינו, מיצינו, נו מיצינו.  מר יוסף ניסן:

 
  -טוב, נושא אחרון :חגית מ. מימוןגב' 

 
 ן. תודה מבקר הפנים הארת את אורנו בעניי עייאש: .גב' רונית ד

 
 . בנק המוניציפאליבלפתיחת חשבון עזר עבור רכישת מחשבים אישור  - 10לסעיף 

 
 . בקול קורא שביםיש קול קורא של מפעל הפיס לטאבלטים ומח :חגית מ. מימוןגב' 

  -הזה
 

 יש השתתפות של המועצה בכסף?  : מר שלומי שטרית
 

 לא.  :חגית מ. מימוןגב' 
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 נם? כלום? הכול חי : מר שלומי שטרית
 

 ₪ מקבלים ממפעל הפיס.  90,000 :. מימוןחגית מגב' 
 

 הכול חינם? הכול חינם?  : מר שלומי שטרית
 

  -הוומש 60כן, כן. עבור  :חגית מ. מימוןגב' 
 

 אתה נגד שלומי?  מר יוסף ניסן:
 

 לא.  : מר שלומי שטרית
 

 רגע, רגע, ההצבעה היא לא על קול קורא.  :חגית מ. מימוןגב' 
 

 'ינג אין כלום? אין מצ : מי שטריתמר שלו
 

 לא, אין כלום.  :חגית מ. מימוןגב' 
 

 זה קול קורא, קול קורא פשוט.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 לא, לא בקול קורא אין מצ'ינג.  גב' בתיה הרפז:
 

  -בקול קורא יש הרבה פעמים מצ'ינג, במקרה הזה :חגית מ. מימוןגב' 
 

 ראים כן יש. רוב הקולות קו גב' בתיה הרפז:
 

הקול קורא אומר שנותנים רשימה ועומדים בקריטריונים  :חגית מ. מימון' גב
מדים ומקבלים או טאבלט או מחשבים. הגשנו את הכול, אנחנו עו

₪ ממפעל הפיס עבור רכישה  90,000בקריטריונים, מגיע למועצה 
של מחשבים. כל מה שאנחנו צריכים עכשיו זה אישור מליאה 

ת המחשבים האלה בבנק ון עזר עבור רכישלפתיחת חשב
המוניציפאלי. זה כדי שמפעל הפיס יעביר לשם את הכסף, והכסף 

 משם יעבור לספק. 
 

 וזה כסף צבוע. רגע,  גב' ברוריה אליעז:
 

  -אבל למה  :גב' עדי זנד
 

 צבוע לגמרי.  :חגית מ. מימוןגב' 
 

 צבוע, צבוע.  גב' בתיה הרפז:
 

 פק? ל החשבון חותם הסולמה ע  :גב' עדי זנד
 

 אוקיי, ודאי שנסכים.  גב' ברוריה אליעז:
 

 -החשבון לא :חגית מ. מימוןגב' 
 

 זה מה שאתם כתבתם.  :גב' עדי זנד
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 את כתבת במייל שעדנה שלחה משהו לא הגיוני, תקראי את המייל  עייאש: .ית דגב' רונ

 שלך. 
 

  -שהחשבון הוא בבעלות הספק  :גב' עדי זנד
 

 דיוק. ב עייאש: .ונית דגב' ר
 

 זה לא הגיוני שהספק הוא בעל החשבון.   :גב' עדי זנד
 

 בירו לספק. לא, הספק רק יכול להעביר, מהחשבון הזה יע :חגית מ. מימוןגב' 
 

  -חגית, מה שכתבת עייאש: .גב' רונית ד
 

 תראי מה שכתבת שם.   :גב' עדי זנד
 

 )מדברים יחד( 
 

 ככה שאם הספק הוא שותף איתי  ה בזה, בואו נגידיש שם בעי  :גב' עדי זנד
 בחשבון, אני קצת דואגת. 

 
 . לא, ברור שלא. זה חשבון ספציפי שפותחים רק לזה :חגית מ. מימוןגב' 

 
 אז תתקנו את הניסוח.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 תתקנו את הנוסח.   :גב' עדי זנד

 
 ח. ס, נעדכן את הנוסזה הנוסח שקיבלנו ממפעל הפי :חגית מ. מימוןגב' 

 
 בבקשה.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 אוקיי.  :חגית מ. מימוןגב' 

 
  -שיש אישור לפתוח מה את החשבון הזה בתנאי  :גב' עדי זנד

 
  -פתיחת חשבון עזר :חגית מ. מימוןגב' 

 
  -אם זה כסף צבוע אז בטח גב' ברוריה אליעז:

 
 איתך בחשבון. אבל ספק לא יכול להיות שותף   :גב' עדי זנד

 
 לא, לא, לא.  ב' בתיה הרפז:ג
 

  -אבל אם זה כסף צבוע הולך לשם גב' ברוריה אליעז:
 

 אבל זה מה שכתוב במייל.   :גב' עדי זנד
 
 אז צריך לתקן.  ב' ברוריה אליעז:ג
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 נכון, סיכמנו, קפאנו.   :גב' עדי זנד
 

  -עבור רכישתאפשר להצביע על זה פתיחת חשבון עזר  :חגית מ. מימוןגב' 
 

 יש מי שמתנגד?  יוסף ניסן: מר
 

 רגע, רגע, תנסחי את זה מחדש, משהו שם לא בסדר.   :גב' עדי זנד
 

 רק שתהיה הוגנת.  שהחלוקה שלהם : מר שלומי שטרית
 

 זה לבתי ספר.   :גב' עדי זנד
 

 זה לבית ספר.  גב' בתיה הרפז:
 

 זה לא לחלק עוד פעם?  : מר שלומי שטרית
 

 ין להם מחשב בבית עם אינטרנט בלהבים? יש מי שא : מימון מר כפיר
 

 -5נמצאו  גב' בתיה הרפז:
 

 יש ילדים שאין?   :גב' עדי זנד
 

 יש פתרון. וגם לזה  גב' בתיה הרפז:
 

 יש לזה פתרון.  :חגית מ. מימוןגב' 
 

 מחשב לכל ילד.  גב' בתיה הרפז:
 

  -האלה 90-אז ה גב' ברוריה אליעז:
 

 בית הספר.לא, לא, זה ל פז:גב' בתיה הר
 

 רק בתוך בתי הספר?  גב' ברוריה אליעז:
 

  -במוסדות החינוך. זה לא גב' בתיה הרפז:
 

 גם לתיכון?  מה זה הולך גב' ברוריה אליעז:
 

 לא.  גב' בתיה הרפז:
 

 לגנים ולזה ולבית הספר? רק ליסודי?   :גב' עדי זנד
 

 ליסודי.  גב' בתיה הרפז:
 

 עשית בירור?  יכונים?אין צורך בת יעז:גב' ברוריה אל
 

 ? 90מה הם יעשו עם   :גב' עדי זנד
 

  -התיכון הוא אקסטריטוריאלי גב' בתיה הרפז:
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 רים את זה? מעבי מר יוסף ניסן:

 
 כן.  :חגית מ. מימוןגב' 

 
 ... של ראש המועצה שלנו.  : מר שלומי שטרית

 
 לא, זה בשביל הילדים שלנו. גב' ברוריה אליעז:

 
 חשבון עזר על שם המועצה.  :מוןחגית מ. מיגב' 

 
 למחשב לכל ילד? מקבלים גם ילדים בתיכון.  גב' בתיה הרפז:

 
י להעברת כספים. אנחנו רוצים להעלות להצבעה חשבון ייעוד :חגית מ. מימוןגב' 

אישור פתיחת חשבון עזר עבור רכישת מחשבים דרך מפעל הפיס, 
 י. החשבון הוא בבנק המוניציפאל

 
 החשבון הוא?  אליעז:גב' ברוריה 

 
 הוא בבנק המוניציפאלי דקסיה מה שנקרא.  :חגית מ. מימוןגב' 

 
 אין בעיה.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 אין בעיה.   :י זנדגב' עד

 
 בסדר?  :חגית מ. מימוןגב' 

 
 זה מאושר.   :גב' עדי זנד

 
ת מחשבים בבנק פתיחת חשבון עזר עבור רכיש: הוחלט פה אחד לאשר החלטה

  וניציפאלי.המ

 
 שאילתות. - 11לסעיף 

 
 בסדר, מה נשארו עכשיו השאילתות?  : מר שלומי שטרית

 
ליך אישור פרויקט יער מדינות גרמניה השאילתה של רונית. תה מר יוסף ניסן:

 . אנעשה בלי סדר ובהיחב
 

 כן, מחטף היה.  : מר שלומי שטרית
 

  -ציתי להתייחסבואו קודם כל אני ר מר יוסף ניסן:
 

תעלה את זה בבקשה, אפשר להעלות את זה להצבעה עכשיו את  : מר שלומי שטרית
 יער גרמניה? 

 
 תן לי רגע לסיים.  מר יוסף ניסן:
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 רגע, זה לא מה שעשית מצגת אז?  :קובי נודלמן "דעו
 

 בואו נעלה את זה להצבעה.  : מר שלומי שטרית
 

 תן לי רגע לסיים.  מר יוסף ניסן:
 
, מי בעד יער גרמניה מי נגד? אני נגד. עוד -ש פה מישהו שי : ר שלומי שטריתמ

 מישהו? עדי את בעד או נגד? 
 

 נגד.   :גב' עדי זנד
 

 היה מחטף.  : מר שלומי שטרית
 

 שלומי שב, שלומי.  מר יוסף ניסן:
 

 היה מחטף.  : מר שלומי שטרית
 

 שב, שב.  מר יוסף ניסן:
 

 ד יער גרמניה. אנחנו נג : מר שלומי שטרית
 

 שב, שב, בסדר.  מר יוסף ניסן:
 

ואתה תוריד את... ותמחק אותו ותגמור את הסיפור הזה, אם  : מר שלומי שטרית
היות איתך בישיבות. לא יהיו לך יותר אתה רוצה שיתחילו ל

ישיבות, כבר אני אומר לך. תוריד את היער גרמניה הזה, תמחק 
 אותו.

 
 )מדברים יחד( 

 
 אותי?  שמעת? שמעת : טריתמר שלומי ש

 
 שב.  מר יוסף ניסן:

 
 שמעת?... את יער גרמניה. אתה תוכל להוציא אותי.  : מר שלומי שטרית

 
 אותך מהישיבה. אני אוציא  מר יוסף ניסן:

 
 יש סדרנים?   :גב' עדי זנד

 
 בוא תוציא אותי.  : מר שלומי שטרית

 
 אני אוציא אותך מהישיבה.  מר יוסף ניסן:

 
 בוא תוציא אותי. נו אז  : מי שטריתמר שלו

 
 אתה מפריע לי.  מר יוסף ניסן:

 
יער אני מפריע לך כל ישיבה עכשיו, אם עוד פעם אחת תזכיר את  : מר שלומי שטרית
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  -גרמניה הזה. אל תהרוס לנו את היישוב שלנו
 

  -שב מר יוסף ניסן:
 

  -פר לכם מה היהעם השטויות שלך, זה היה חלום, בואו אני אס : מר שלומי שטרית
 

  -שלומי, שלומי מר יוסף ניסן:
 

  -יער גרמניה לא יהיה : מר שלומי שטרית
 

  -לא, לא מר יוסף ניסן:
 

 ראש המועצה לא ייקח.  גם את... : מר שלומי שטרית
 

 אין לך אישור לדבר.  מר יוסף ניסן:
 

 אני לא שואל אותך בכלל.  : מר שלומי שטרית
 

  אישור לדבר כרגע.אז אין לך  מר יוסף ניסן:
 

 אני לא שואל אותך.  : מר שלומי שטרית
 

 אז אתה לא תדבר עכשיו.  מר יוסף ניסן:
 

  -ראש המועצה : מר שלומי שטרית
 

 לא, אתה לא תדבר עכשיו.  סן:מר יוסף ני
 

  -זה חלום שלו : מר שלומי שטרית
 

 כן, כן, אתה לא תדבר.  מר יוסף ניסן:
 

 . את זה מסדר היום ואתה תוריד : מר שלומי שטרית
 

 אז תשב, שב, שב, שב.  מר יוסף ניסן:
 

 ומהשטויות שלנו.  : מר שלומי שטרית
 

 שב, שב.  מר יוסף ניסן:
 

 רוצה לעשות...  אתה : מר שלומי שטרית
 

  -שמענו, שמענו אותך. שמענו אותך מר יוסף ניסן:
 

 ... עוד גן.  : מר שלומי שטרית
 

 שמענו אותך.  מר יוסף ניסן:
 
 תה אל תגיד לי שמענו אותך. א : ר שלומי שטריתמ
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 אחריך. שב, שב.  2שמענו, יש לך  מר יוסף ניסן:

 
 תוריד את זה.  : מר שלומי שטרית

 
 שב, שלא תחשוב שאתה מייצג אנשים פה.  :מר יוסף ניסן

 
 תוריד את זה.  : מר שלומי שטרית

 
 שב, שב.  מר יוסף ניסן:

 
 צג אף אחד. אני לא בא ליי : מר שלומי שטרית

 
 אז תשב.  יוסף ניסן:מר 

 
אני גם לא הולך להתמודד עוד פעם למועצה הזאת, אני לא אתן  : מר שלומי שטרית

 השטויות שלך.  לך להרוס את היישוב הזה עם
 

 כן, כן.  מר יוסף ניסן:
 

 די! מספיק!  : מר שלומי שטרית
 

 בסדר, שמענו, שמענו את השטויות שלך נו.  מר יוסף ניסן:
 

 אז תוריד את זה.  : מר שלומי שטרית
 

 כן יוסי אני מקשיבה, גם התושבים.  עייאש: .גב' רונית ד
 

  -אני רוצה קודם כל להתייחס מר יוסף ניסן:
 

 יש פה תושבים שהגיעו להקשיב.   :עדי זנד גב'
 

אני רוצה רגע להתייחס לסעיף הראשון שרונית מדברת על  מר יוסף ניסן:
 יחבא. נעשה בלי סדר ובהפרויקט יער גרמניה 

 
 נכון.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 נכון.  : מר שלומי שטרית

 
  -אז ככה מר יוסף ניסן:

 
  -רגע אני אסביר עייאש: .גב' רונית ד

 
  -רגע, תני לי לדבר, רונית, רונית מר יוסף ניסן:

 
  -לא מצביעים עייאש: .גב' רונית ד

 
 עתי לך. רונית אני לא הפררונית אני מדבר, רונית,  מר יוסף ניסן:
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 ואחר כך מציגים.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 אני לא הפרעתי לך.  מר יוסף ניסן:
 

  -זה בלי סדר עייאש: .גב' רונית ד
 
 אבל למה את בלי סדר.  ר יוסף ניסן:מ
 

 לא, אני מתרגמת מה שכתבתי.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 . למה את בלי סדר אבל, יש סדר מר יוסף ניסן:
 

 אני מתרגמת.  עייאש: .גב' רונית ד
 

יש סדר אבל בישיבה. תהיי את עם סדר, את כותבת בלי סדר, אז  מר יוסף ניסן:
 תהיי את עם סדר. 

 
 לא, זה בפרויקט יוסי.  עייאש: .ית דגב' רונ

 
גן הציפורים אתה לא מסוגל לפתוח שנתיים. מהיום שנבחרנו לא  : מר שלומי שטרית

 ה רוצה לפתוח... גן הציפורים, את הצלחנו לפתוח את
 

בואו נדבר על סדר, אני רוצה להתייחס לאישור שחברי המועצה  מר יוסף ניסן:
 בלהבים.  אישרו פה את פרויקט הדיור המוגן

 
 מה זה קשור?   :גב' עדי זנד

 
  -ושם בפרוטוקול עצמו מר יוסף ניסן:

 
 רגע, רגע, רגע יוסי מה זה רלוונטי?   :גב' עדי זנד

 
 יוסי מה זה קשור?  ייאש:ע .גב' רונית ד

 
 מותר לי לדבר?  מר יוסף ניסן:

 
 אני לא הייתי שם.   :גב' עדי זנד

 
 עה לי לדבר? אבל למה את מפרי מר יוסף ניסן:

 
 יער גרמניה, ככה.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 כדאי שתהיי שם.  מר יוסף ניסן:

 
 די, ענייניות.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 אני אהיה באישור של הדיור מוגן? איפה   :עדי זנד גב'

 
  -תפסיק את הרדיפה עייאש: .גב' רונית ד
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  -ראש המועצה אמר יפה מר יוסף ניסן:
 

 תפסיק.  עייאש: .ד גב' רונית
 

  -אמר יפה בתכנון ובנייה מר יוסף ניסן:
 

 וואוו אלוהים.  עייאש: .גב' רונית ד
 

עם הגברת שנהב להוריד  מחלקת הנדסה תנסואני רוצה שאתם  מר יוסף ניסן:
קומה וחצי מהפרויקט שבפעם הבאה שנפגש תהיה  –קומה 

בועיים שזה ש 1.3.16-ב. 16.2.16-התקדמות בנושא. זה היה ב
  -אחרי זה

 
  -די, די עייאש: .גב' רונית ד

 
  -רונית אומרת מר יוסף ניסן:

 
  -צא כבר עייאש: .גב' רונית ד

 
, אבל תמיד יש חלופה שיכולה לקחת אותנו רוץ בחוק זה בסדר"ל מר יוסף ניסן:

 למקום טוב יותר." 
 

 צא כבר אלוהים.  עייאש: .גב' רונית ד
 

  -ת שמה שהציגו פה יפה מאוד, מאוד מתאים""אני חושב מר יוסף ניסן:
 

 יפה מאוד.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 קומות?"  5"אבל  מר יוסף ניסן:
 

 נכון.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 אני מבין שזה לא נוח לך.  ניסן: מר יוסף
 

 מה, מה, מה?  עייאש: .גב' רונית ד
 

  -מההערות של הדיון הקודם מר יוסף ניסן:
 

  -זה כבר בנו יוסי עייאש: .דגב' רונית 
 

 הצלחתם להשיג משהו מול החברה?  מר יוסף ניסן:
 

 וי, צא מזה. בית המלון הכי יפה בארץ כבר בנ עייאש: .גב' רונית ד
 

 ואז... יוסף ניסן: מר
 

  7צא מזה, צא מזה, צא מזה, צא מזה, תתקדם אלוהים נתקעת  עייאש: .גב' רונית ד
 לוונטי יער גרמניה עכשיו? מה שנים אחורה, תתקדם. מה ר

 רלוונטי? 
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 זאת הסתרה הכי גדולה.  מר יוסף ניסן:

 
 בסדר.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 ב. תה עד היום ביישושהיי מר יוסף ניסן:

 
  -אלי עייאש: .גב' רונית ד

 
 רונית לא אלי.  מר יוסף ניסן:

 
 הסתירו, אלי הסתירו.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 רונית והציבור לא יסלח לך על זה.  מר יוסף ניסן:

 
 תענה, לא יסלח לי.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 הציבור לא יסלח לך.  מר יוסף ניסן:

 
 מה זה קשור?   :גב' עדי זנד

 
 זו הסתרה הגדולה ביותר... ר יוסף ניסן:מ
 

 )מדברים יחד( 
 

 בואו נדבר על יער גרמניה.   :גב' עדי זנד
 

 ש מועצה כתוב. רא עייאש: .גב' רונית ד
 

 אני מסיים את הישיבה.  מר יוסף ניסן:
 

 כתוב.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 אני מסיים את הישיבה.  מר יוסף ניסן:
 

 תה ראש מועצה רדוף. א עייאש: .ונית דגב' ר
 

 תודה רבה.  מר יוסף ניסן:
 

 לא מצליח להשתחרר.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 ר, תודה רבה. אני לא מצליח לדב מר יוסף ניסן:
 

 ממש.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 סגור, סגור את הישיבה, סגור.  : מר שלומי שטרית
 

 הישיבה ננעלה.
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 ____ (- ) _____ 
 וסף ניסן י מר  

 עצה ראש המו 

 _____ (- ) _____ 
 גב' עדנה זטלאוי 
 מזכירת המועצה 

 
 
 


