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 : משתתפים 

  

 ראש המועצה   -  יוסף ניסן מר   חברים: 

 וסגנית ראש המועצה   חברת מועצה   -  ז אליע גב' ברוריה  

 חבר מועצה וסגן ראש המועצה   -  עו"ד קובי נודלמן   

 חבר מועצה וסגן ראש המועצה   -  מר שלומי שטרית 

 חברת מועצה   - גב' רונית דמרי עייאש 

 חברת מועצה   -   גב' עדי זנד   

 חבר מועצה   -  עפר לוי   פרופ'   

 חבר מועצה   -  מר כפיר מימון 

 

 

 ( zoom  -ב )   חבר מועצה   -  פ' מתי ליפשיץ פרו   חסר: 

 

 

 משפטי   ץ יוע   - עופר -יגאל ברק עו"ד    סגל: 

 מבקר המועצה   -  מר שמואל לביא    

 מזכירת המועצה   -  גב' עדנה זטלאוי   

 גזברית המועצה   - חגית מימון מגירה   רו"ח 

 מהנדס המועצה   -  אלעד ארזי   אינג'   

 מנהלת מחלקת חינוך   -  גב' בתיה הרפז   

 קב"ט המועצה   -   מלכה מר דני    
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 על סדר היום: 

 7/20ישיבה  אישור פרוטוקול .1

 ר)כולל עבירות פע"  דווח ראש המועצה .2

 חילופי גברי והוספת חברים בועדות  .3

: " המועצה מאשרת פתיחת שני חשבונות אב לפעילויות מול  אשרור החלטת המועצה . 4

אושרה  – יפל בנק בע"מ "יצי פיס במונחשבון פיתוח פיס וחשבון מענק –הפיס  מפעל 

 על ידי חברי המועצה בווצאפ פה אחד 

 אישור הסכם פשרה עם נישום ארנונה  .5

 אישור להארכת תוקף גבייה לפי חוק עזר ללהבים )הסדרת שירותי שמירה ואבטחה(   .6

 2017 –התשע"ז        

 אישור מתווה אודות עדיפות לעסקים מקומיים  .7

 
 אישור תב"רים:  .8
 
 מרכז הצעירים  – 349הגדלת תב'ר מס'  .18              

 ₪ במימון קרן   3,000,000ע"ס  9.5.2017מיום  4/2017התב"ר אושר בישיבה                        
 ₪ .   945,240ובמימון מפעל הפיס   ₪ 2,054,760לעבודות פיתוח                        
 ₪   640,641אושר עדכון בפילוח ההכנסות של  6.8.2018ום מי 1/2018בישיבה                        
 ₪ במימון מפעל הפיס.   2,359,359במימון קרן לעבודות פיתוח ו                        
 במימון קרן לעבודות פיתוח   ₪ 100,000ע"ס    כעת מתבקש אישור הגדלה נוסף                       
 .  ₪ 3,100,000ס מוד ע"ר יעכך שהתב"                       

 
 

 ציוד ומחשוב   – 382הגדלת תב'ר מס'  .8.2
 ₪   100,000ע"ס  3.9.2019מיום  7/2019התב"ר אושר בישיבה 

 במימון קרן לעבודות פיתוח .
₪ במימון קרן לעבודות פיתוח    100,000הגדלה נוסף על סך   כעת מתבקש אישור

 .₪   200,000  כך שהתב"ר יעמוד על סך  על
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 אולם מחולות  – 348ר מספר 'תבהגדלת  .8.3
במימון קרן לעבודות   ₪ 2,500,000על סך   9.5.2017מיום  4/2017אושר בישיבה 

₪ במימון   500,000 –בוצע הגדלה ב  3.7.2018מיום  5/2018פיתוח. בישיבה 
 ₪   3,000,000המשרד לפיתוח נגב גליל , כך שהתב"ר עומד על 

 במימון קרן לעבודות פיתוח    ₪ 355,314 כעת מתבקש אישור להגדלה על סך
 . ₪  3,355,314כך שהתב"ר יעמוד על 

 כמו כן מתבקש אישור לסגירתו. 

 

 

 . תשובות לשאילתות .9
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נפל   : יוסף ניסן מר   שנים,  לכמה  אחד  קורה  שזה  כנראה  טוב,  ערב  חברים 
 במשמרת שלנו.  

 
 מה נפל במשמרת שלנו?    : גב' עדי זנד

 
בשו  מר יוסף ניסן:  התחת אגב  יופיע    ה ונ רה  גם  ושזה  שתדעו  רוצה  אני 

 בפרוטוקול.  
אומנם    אותו,  ניהל  אלעד  הצופים,  עם  ומתן  משא  התנהל 

גם הצופים הם תנועה שקשה לקבל מהם גם תשובות.   בעצלתיים, 
'קשה   אומר:  הוא  עומד,  זה  איפה  אותו  שאלתי  הזמן  כל  אני 

 .'  איתם, הם לפעמים גם גוררים רגליים ומתעכבים בתשובות 
משך חלק מהזמן. אני לא יודע יכול להיות שזה גם כן חלק    ם וזה ג 

מהמשא ומתן. בסופו של דבר נחתם הסכם עקרונות, שהוא מקובל  
זה   ולהתקדם,  אותו  לקיים  צריכים  אנחנו  עליהם.  מקובל  עלינו 
וכלשונו.   ככתבו  עליו  חתומים  שיקיימו את מה שהם  פשוט  הכול. 

   -במסגרת ההסכם 
 

 סי ההסכם נחתם... ו י   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 אתה יכול להסביר לנו מה ההסכם?    : גב' עדי זנד
 

 אפשר להבין על מה המחלוקת?   :מר כפיר מימון
 

תוך   מר יוסף ניסן:  נכון.    60נכון,  הדברים,  כל  את  לספק  אמורים  היו  הם  יום 
 והם לא עמדו בזה, מה לעשות.  

 
ד  ועדה. בהסכם לא כתוב    בהסכם לא   לא, אבל איפה פתאום,   עייאש:   . גב' רונית  כתוב 

 הקמת ועדה, את הזה בוא נתעכב על זה.  
 

   -אבל כתוב, כתוב שהמועצה תמליץ  מר יוסף ניסן: 
 

 לא כתוב ועדה.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 תמליץ.   מר יוסף ניסן: 
 

 לא.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 שהמועצה תמנה.   מר יוסף ניסן: 
 

   -ב כתו   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 למה צריך פוליטיקה בצופים יוסי?   :מי שטריתולמר ש
 

   -למה צריך להכניס ועדה   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 לא טוב גם לך. זה גם לא טוב לך.   :מר שלומי שטרית
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   -שאתה רצית שבתיה תהיה   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

מעורב  :מר כפיר מימון להיות  צריכה  לא  המועצה  המועצה.  של  לא  הוא  ת  השבט 
 בזה.  

 
 שיעל תהיה, מה זאת אומרת?    עייאש:   . ' רונית ד ב ג 
 

 ועדה למה?   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

 זה לא טוב גם לך.   :מר שלומי שטרית
 

 לא, להמלצה, להמלצה להנהגה על ראש השבט.   מר יוסף ניסן: 
 

 שחן ארבלי תהיה, מה זה? למה צריך ועדה?    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 .  5-מ   1  כי היא  מר יוסף ניסן: 
 

 )מדברים יחד(  
 

   -יוסי רגע, הצופים זה גוף עצמאי. שלומי הצופים   : גב' עדי זנד
 

 מי זאת חן ארבלי?... מאיפה היא באה?   :מר שלומי שטרית
 

המועצה   : גב' עדי זנד של  ועדה  להיות  צריכה  למה  עצמאי,  גוף  זה  הצופים 
 שתמליץ או שתחליט או שתנהל את זה?  

 
הזה, דווקא בקטע הזה, רצינו למנוע פוליטיקה  ע  קט וקא ב דו   אגב  מר יוסף ניסן: 

   -מהשבט 
 

 איך?    : גב' עדי זנד
 

   -כדי למנוע. שתהיה ועדה שהיא לא תלויה  מר יוסף ניסן: 
 

 איך? איך ועדה שזה אנשים שלך?    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

הזה   מר יוסף ניסן:  הביטוי  זה  מה  שלך?  אנשים  זה  מה  שלך?  אנשים  זה  מה 
 ים שלך?  אנש 

 
 עובדי מועצה.    : גב' עדי זנד

 
ד  רונית  הם    עייאש:   . גב'  אותם,  מפרנס  שלך, אתה  אנשים  מועצה,  עובדי  אנשים שהם 

 אנשים שלך.  
 

 מה זה רלוונטי אבל?   מר יוסף ניסן: 
 

 זה רלוונטי יוסי, זה רלוונטי.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 תקשיב לי, תקשיב פעם אחת.   :מר שלומי שטרית
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   -איך ועדה של עובדי מועצה   עייאש:   . ד רונית  '  גב 
 

 ... אחרי זה, קח את הצופים, תרגיע את המצב ותנהל משא ומתן.   :מר שלומי שטרית
 

 הופכים להיות אלה שיקבעו את ראש השבט? איך זה...    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 הם לא יקבעו, הם ימליצו.   מר יוסף ניסן: 
 

 למה?    : גב' עדי זנד
 

 מה זה ימליצו?    : אש יי ע   . נית ד גב' רו 
 

 הם ימליצו, זה הכול.   מר יוסף ניסן: 
 

 איך הם ימליצו?    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 בשביל מה הם צריכים להמליץ?    : גב' עדי זנד
 

 כי זה התהליך.   מר יוסף ניסן: 
 

   -שנה יש צופים   30רגע,    : גב' עדי זנד
 

 ל.  זה תהליך שהוסכם עם הצופים אב  מר יוסף ניסן: 
 

 זה לא הוסכם... זה לא הוסכם.    עייאש:   . ית ד ונ ר   גב' 
 

 היא טוענת שזה לא הוסכם עם הצופים.   מר יוסף ניסן: 
 

 ועדה לא הוסכמה, תקרא את הפרוטוקול.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 שהמועצה תמליץ.   מר יוסף ניסן: 
 

 רונית אני אגיד לך מה אני סגרתי עם אלון.   : מר אלעד ארזי 
 

   -אני יודעת מה כתוב   ש: יא עי   . ית ד גב' רונ 
 

 לא, אני אגיד לך מה סגרתי איתו.   : מר אלעד ארזי 
 

   -רגע אלעד, תעשה טובה   : גב' עדי זנד
 

 את יכולה לבדוק אותי עם אלון.   : מר אלעד ארזי 
 

כתוב שהמועצה   דוברת:  לא  זה אומר שבהסכם  ... אחרי שנחתם ההסכם, 
 תמליץ על ראש השבט.  

 
 .. מה אתה עכשיו... סיפורים, הם התפטרו בגללך.  ום. פתא מה   :יתמר שלומי שטר

 
   -אלעד   : גב' עדי זנד
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 כן...   :מר שלומי שטרית
 

 תעמוד כי לא שומעים.    : גב' עדי זנד
 

 ... וכל אלה. למה הם התפטרו.   :מר שלומי שטרית
 

 לא שומעים פה.    : גב' עדי זנד
 

 מעים.  אלעד תעמוד רגע, הם לא שו  מר יוסף ניסן: 
 

 אנחנו לא שומעים, יש רעש מכל הצדדים.    : עדי זנד' גב
 

קיימתי   : מר אלעד ארזי  בישיבות שאני  נכתב בהסכם.  לא  הסיפור של ראש השבט 
עם אלון ועם אור, אמרתי להם אני אשמח להביא לכם מה שנקרא  
אמרו:   אתם.  ותחליטו  אותם  תבחנו  ואז  מעוניינים,  שהם  נציגים 

 .  סגר ה נ י.' וככ 'מקובל עלינו לגמר 
 

   -יש פרוטוקול   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 למה?    : גב' עדי זנד
 

 לא, ככה זה נסגר.   : מר אלעד ארזי 
 

 שהסכמתם וחתמתם עליו.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

הוועדה   : מר אלעד ארזי  בנושא  מעורב  הייתי  לא  אני  האחרונה,  הוועדה  בנושא 
 האחרונה.  

 
 הצדדים.    שני מו  קול שחת יש פרוטו   עייאש:   . גב' רונית ד 

 
   -רונית, אני לא הייתי מעורב בנושא הוועדה האחרונה. אני רק  : מר אלעד ארזי 

 
 אני רוצה לשאול שאלה מקדימה.    : גב' עדי זנד

 
   -שנייה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 
המשא   : גב' עדי זנד את  בלנהל  תפקידך  מה  תפקידך,  בתור  אתה  אלעד  למה 

 ומתן כרגע עם הצופים?  
 
   -אני בשבועיים האחרונים לא ניהלתי את המשא ומתן  : י ארז   אלעד   ר מ 
 

 אני מיניתי אותו.   מר יוסף ניסן: 
 

 אבל למה לא החינוך? למה לא אנשי החינוך?    : גב' עדי זנד
 

לא יודע, אני בשבועיים האחרונים לא ניהלתי את המשא ומתן של   : מר אלעד ארזי 
   -הצופים 

 
בעיה? הוא הגיע לתוצאות טובות,  פה ה , אי מצוין   הוא עשה הסכם  מר יוסף ניסן: 
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 זה בסדר גמור.  
 

ערבוב   : גב' עדי זנד פה  שיש  חושבת  אני  ערבוב.  פה  שיש  חושבת  אני  אבל  לא, 
להתנהל   צריך  לא  הוא  עצמאי,  גוף  זה  הצופים  להיות.  צריך  שלא 

הלאה.   וכן  מועצה  בהמלצות  לא  המתנ"ס,  דרך  הוא    30לא  שנה 
עצמאי,   באופן  צ התנהל  ל הוא  עצמאי.    המשיך ריך  באופן  להתנהל 

נתנה   שהמועצה  כמו  התמיכות  את  לקבל  צריך  למה    30הוא  שנה. 
 צריך פתאום עכשיו זה, שינוי בכללים?  

 
 עדי זה לא יקום וייהרג על הדבר הזה.   מר יוסף ניסן: 

 
 -זו הנקודה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 
לנהל  : גב' עדי זנד תנו להם  הזה,  כמו את    אז תרדו מהעניין  זה  שניהל   זה  ו את 

 עד היום, שיגישו בקשה להקצבות וזהו.  
 

 נקבעה ישיבה, בסדר?    19:00-יום חמישי, הנה יום חמישי ב  מר יוסף ניסן: 
 

 ברכות ואיחולים. זה לא הישיבה, זה העקרונות איך תבוא לשם.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 בסדר.   מר יוסף ניסן: 
 

   -אין שום סיבה   : גב' עדי זנד
 
בלי עניין הוועדה אתה פותר את זה בשנייה. זהו, אם אתה בא בלי    עייאש:   . ית ד ב' רונ ג 

 עניין הוועדה זה נפתר.  
 

 אנחנו נגיע להסכמות, חברים תהיו רגועים, זה מה שיש לי להגיד.   מר יוסף ניסן: 
 

 סוף היום?... בשישי תפתח כבר את השבט.    19:00-למה חמישי ב    : דוברת
 

 שנגיע להסכמה.    להיות יכול   יסן: מר יוסף נ 
 

נכון, תבטל את הפגישות שלך, אין דבר יותר חשוב מזה, מהילדים   דוברת: 
   -האלה שיושבים כל היום בזומים 

 
 את צודקת.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
   -אנחנו מבטיחים לך    : דוברת

 
 חד משמעית.    : גב' עדי זנד

 
 שמי שצריך מההנהגה יגיע.     : דוברת

 
 בדיוק.    : יאש עי   . ת ד וני גב' ר 

 
   -בבוקר, נפתח את היום עם זה   08:00   : דוברת

 
 בדיוק.    עייאש:   . גב' רונית ד 
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 תפרסם בפייסבוק שהכול חזר להיות כשורה...    : דוברת

 
 )מדברים יחד(  

 
 בבוקר.    08:00-אין לי בעיה מחר ב  מר יוסף ניסן: 

 
 בבוקר.    09:00זה יהיה     : דוברת

 
 .  בבוקר   08:00 מר יוסף ניסן: 

 
 בבוקר.    10:00   : דוברת

 
 בבוקר.    08:00 מר יוסף ניסן: 

 
 ?  19:00-למה חמישי ב    : דוברת

 
 בבוקר מחר אני מוכן, תקבעו איתם.    08:00 מר יוסף ניסן: 

 
 שנה זה לא היה ככה.    30  : גב' עדי זנד

 
 אני אנסה לארגן את הפגישה.    19:00-זה לא מחר, בחמישי ב    :דובר

 
 .  08:00-בבוקר תגיד להם, מחר ב   08:00-ר ב ח מ  ניסן: סף  מר יו 

 
 בבוקר כדי שביום שישי ייצאו לפעילות.    08:00-מחר ב   : גב' עדי זנד

 
 בבוקר.    08:00-מחר ב  מר יוסף ניסן: 

 
 כמו שקבענו?    19:00-למה לא חמישי ב    :דובר

 
 מיכל רוצה מחר, מחר בבקשה.   מר יוסף ניסן: 

 
 וחר.  זה מא   09:01-כי חמישי ב   : דוברת 

 
מה שמיכל אמרה עכשיו זה מצוין. בבקשה. אם זה חשוב להם, גם   מר יוסף ניסן: 

 מחר.    08:00-הם יבואו ב 
 

 אתה יכול גם היום יוסי.     :דובר
 

 בבוקר.    08:00-אם חשוב להם יבואו ב  מר יוסף ניסן: 
 

 ברור שיבואו, הנה מדברים איתם.     : דוברת
 

אני   מר יוסף ניסן:  את  פינ הנה  ע יתי  יהיה  היומן  זה  מחר  אם  חברים,  טוב  כשיו. 
 וד יותר טוב. טוב אנחנו פותחים את הישיבה.  ע 

 
 בבוקר.    08:00-טוב, אז תודיעו לנו רק שזה נסגר, מחר ב   : גב' עדי זנד
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   -טוב אישור פרוטוקול  מר יוסף ניסן: 
 

   -ואגב אני חושבת שאתם צריכים   : גב' עדי זנד
 

 .  7/20שיבה  טוקול י פרו אישור    -  1לסעיף  

 
 , יש למישהו הערות?  7/2020עדי, אישור פרוטוקול   מר יוסף ניסן: 

 
 בטעות חגית לא נכללה ברשימת המשתתפים בפרוטוקול.   גב' עדנה זטלאוי: 

 
 אוקיי. אז אנחנו נכניס את חגית לישיבה. יש מישהו מתנגד? אין.   מר יוסף ניסן: 

 
   זה אחלה פרוטוקול.   : גב' עדי זנד

 
 . 7/20פרוטוקול ישיבה  הוחלט פה אחד לאשר את  :  החלטה 

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

 
 

פע"ר.   מר יוסף ניסן:  עבירות  כולל  מועצה  ראש  עבירות  דיווח  עם  נתחיל  בואו 
כרגע   טובה,  מאוד  מאוד  התקדמות  הכול  בסך  לנו  יש  הפע"ר. 

על   עומדים  שבשנה    62אנחנו  עמדנ שעב עבירות,  על  רה  בשלב    90ו 
כ  של  בירידה  אנחנו  הזה,  35%-הזה.  בקצב  נתמיד  אנחנו  אם   .

 .  42%אנחנו נגיע ליעד שהצבנו לעצמנו וזה יהיה אפילו  
 

 איזה חודש זה היה נתון?    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 עכשיו לנובמבר.   מר יוסף ניסן: 
 

 לנובמבר?    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

כול  מר יוסף ניסן:  נ כן.  מהבח ובמבר.  ל  טוב.  אז  במצב  בהחלט  אנחנו  הזאתי  ינה 
לאחרונה,   נמנעו  גם  שבאמת  אירועים  כמה  פה  היו  אומר  אני 
המשטרה עושה עבודה טובה, גם אנחנו באמת גם הסוללה הזאתי  
לנו   יש  באמת  המשטרה,  של  ההירתמות  גם  עצמה,  את  הוכיחה 

שאנח  מה  כל  את  נותן  הוא  התחנה,  מנהל  עם  גם  מצוין  נו  קשר 
ובה צריכים   אומר  פה,  ואני  התוצאות.  את  גם  רואים  אנחנו  חלט 

אם הסוללה הזאתי הייתה קמה עוד יותר מוקדם, היינו גם עכשיו  
המצב,   כרגע  זה  אבל  אליהם,  להגיע  צריכים  שהיינו  בנתונים  כבר 
ביעדים   לעמוד  כדי  להתמיד  ולהמשיך  כך  על  לברך  רק  לנו  ויש 

 שהצבנו לעצמנו בעניין הזה.  
ז שא  הנו  הסעות השני,  ההורים,    ה  הנהגת  עם  ישבנו  היום  לאשל. 

אנחנו הגענו להחלטה שאנחנו נסיע בקפסולות לאשל, זאת אומרת  
את   ככה  נצמצם  ולמעשה  זוגי,  מושב  אחד,  במושב  יישב  תלמיד 

חולה   יהיה  אם  שחלילה  כדי  המונית,  להדבקה  הוא    1האפשרות 
 לא ישבית אוטובוס שלם אלא רק חצי אוטובוס.  

 
 מה ההנחיות של משרד הבריאות?   : למן נוד   קובי   "ד עו 
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   -משרד החינוך מאפשר להסיע הסעות מלאות  מר יוסף ניסן: 

 
 אוטובוסים מלאים.   גב' ברוריה אליעז: 

 
 חוץ מהמושב אחרי הנהג, המושב אחרי הנהג אמור להישאר פנוי.   מר יוסף ניסן: 

 
אח  : גב' עדי זנד אותם  לשים  מאשר  גם  החינוך  לשים  הקפסולו   רי משרד  ת, 

 אותם ביחד.  
 

   -ובעניין הזה אמרנו שאנחנו לא נחסוך בכסף ולא נעשה חשבונות  מר יוסף ניסן: 
 

 מצוין.    : גב' עדי זנד
 

 יופי, יוסי כל הכבוד.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 יה.  -הו או  מר יוסף ניסן: 
 

 .  פו על זה שא כל הכבוד, מה שמגיע מגיע, כל הכבוד. באמת    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

יפה. אני רוצה לעדכן אתכם שהייתה לנו ישיבה בעומר, פיני בדש   מר יוסף ניסן: 
הזמין אותנו לישיבה, ורוצה להזמין אותנו שתלמידי התיכון שלנו  

 ילמדו שם, זאת אומרת אפשרות בחירה.  
 

   -חזרנו לימי   : גב' עדי זנד
 

לעומר,  מר יוסף ניסן:  הנשיא  אשל  בין  בחירה  בוח א   אפשרות  ז נחנו  את  ה.  נים 
   -ברוריה גם הייתה, בתיה הייתה בפגישה. אנחנו בוחנים את זה 

 
 ... אני שמעתי על מיתר.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 
 למה לבחון את זה?   :מר כפיר מימון

 
 -זה עלה לפני כמה שנים טובות   : גב' עדי זנד

 
 )מדברים יחד(  

 
   -אני חושב  :מר כפיר מימון

 
  זה לא היה מיתר?   ? מיתר לא זה היה   : ן קובי נודלמ   עו"ד 

 
בנו   מר יוסף ניסן:  ומיתר  בעומר,  למדו  מיתר  תלמידי  היום  שעד  זה  שקרה  מה 

 בית ספר על יסודי.  
 

מרוצים   :מר כפיר מימון היו  לא  הם  כי  בנו  הם  ספר,  בית  בנו  הם  סתם  לא  אבל 
   -מעומר 

 
 זה לא בדוק ככה יוסי.    : גב' עדי זנד
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 .  דר בס  מר יוסף ניסן: 
 

היו   : זנדעדי גב'  טובות  שנים  כמה  לפני  ככה,  בדיוק  לא  אפשרויות    2זה 
את   ולהעביר  הנשיא,  אשל  ספר  לבית  להצטרף  זה  אחד  ללהבים. 
והאפשרות   הנשיא,  לאשל  הגידול  בגין  לנו  מגיעים  שהיו  הכספים 
ההחלטה   בעומר.  החדש  הספר  לבית  להצטרף  הייתה  השנייה 

ה   הייתה להעביר את הכספים באשל  נבנתה ובכספים  חטיבת    אלה 
הביניים של אשל, שהייתה אז חדשה. גם אז הייתה הצעה של פיני  

 שתלמידי להבים יבואו לאשל, ואז דחינו את ההצעה הזאת.  
 

   -אז לי יש עדכון, שלומי, שלומי   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 אי אפשר לנהל ככה ישיבה.    : גב' עדי זנד
 

ד  יות ה אז יש מש   עייאש:   . גב' רונית  ועדת חינוך,  ר קצר, בז ו קצת  יו"ר  מן שאני הייתי 
נסענו, הייתה התלבטות אשל הנשיא היו באמת נותני שירות פחות  

   -טוב 
 

 מבואות נראה לי.    : גב' עדי זנד
 

ד  רונית  עשינו    עייאש:   . גב'  איתי.  הייתה  בתיה  הנה  ולמיתר,  לעומר  סיבוב  עשינו  לא, 
נכון   הנשיא  אשל  תקשיבו  מלא,  ליישר צ סיבוב  צר   ריך  יך  אותו, 

לעבוד איתו בשיתוף, אבל צריך לדרוש ממנו אבל סל האפשרויות  
שנותנים   למה  בהשוואה  רחב  ממש  הוא  בלימודים,  מציע  שהוא 

   -במקומות האחרים 
 

   -חוץ מזה   : גב' עדי זנד
 

 וזה משהו שצריך לשקול טוב טוב לפני שנעשה.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 של חינוך התיישבותי.    א בית ספר ץ מזה שהו ו לא, וח   : גב' עדי זנד

 
 )מדברים יחד(  

 
 רק אמרתי שהיינו בביקור זה הכול.   מר יוסף ניסן: 

 
   -אני רק רוצה להגיד   : גב' עדי זנד

 
 רק שמענו.   מר יוסף ניסן: 

 
מחוז   : גב' עדי זנד הוא  עירוני  ספר  בית  הוא  עומר  של  המקיף  עומר,  ספר  בית 

הנש  מאשל  להבדיל  ל דרום,  ששייך  ההתיי יא  ויש  מחוז  שבותי, 
הזה.   למחוז  הזה  למחוז  ההשתייכות  בין  גדול  מאוד  מאוד  הבדל 

   -צריך לקחת את זה בחשבון 
 

 מה ההבדל? לא הבנתי.   מר יוסף ניסן: 
 

   -בהרבה מאוד משאבים, המחוז ההתיישבותי הוא קטן יותר   : גב' עדי זנד
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בעומר  מר יוסף ניסן:  הספר  בית  את  רואה  אשל   כשאני  התחז לעומת  קמת  וקה  , 

   -של בית הספר 
 

   -אבל זה חינוך אחר. אתה מדבר על ימי עבודה, אתה מדבר על   : גב' עדי זנד
 

 יכול להיות שהוא נראה טוב, אבל ההישגים שלו נמוכים.   :מר כפיר מימון
 

 יש פה ערכים, זה בנוי על בסיס ערכים לגמרי אחרים.    : גב' עדי זנד
 

   -כשזה יהיה קיי. טוב,  או  מר יוסף ניסן: 
 

 פיני רוצה להגדיל את בית הספר, כי רוצה עוד כסף.    : גב' עדי זנד
 

 כשנתקדם אנחנו נביא את זה לכאן, אני מבטיח.   מר יוסף ניסן: 
 

 בסדר, הוא הזמין הלכו, זה עוד לא אומר כלום.   גב' בתיה הרפז: 
 

 בסדר. הוא שיתף, שיתפנו זהו.    : גב' עדי זנד
 

מי    רוצה אני   ניסן: מר יוסף   שכל  במועצה,  שילוט  ועדת  של  החלטה  על  לדווח 
יקבל   בלהבים,  עסקית  ארנונה  על    3שמשלם  שלט  חינם  חודשים 

רונית   אותו.  נתלה  ואנחנו  השלט,  את  יספק  הוא  חוצות.  שלט 
   -פנתה למבקר 

 
זה עדכון בשמי, איך אומרים בשם... חבל שזה נעשה רטרואקטיבי    עייאש:   . גב' רונית ד 

 מאי.  טה נעשתה ב אחרי שההחל 
 

להם   :מר שלומי שטרית לתת  צריכים  אנחנו  למה  שאלה,  לשאול  יכול  אני  לי,  תסביר 
   -את זה בחינם? למה? זה כסף של המועצה 

 
   -אגב אני אגיד לכם  מר יוסף ניסן: 

 
 למה לתת בחינם?   :מר שלומי שטרית

 
לך.   מר יוסף ניסן:  אסביר  אני  שאלת  לך,  אסביר  אני  עמדו   2אז  לנגד    דברים 

צריכים  עיני  והם  חלשים  באמת  שעסקים  קורונה  תקופת  אחד  נו, 
גם   שוממים,  עומדים  שלנו  שהשלטים  הוא  השני  הדבר  עידוד. 

   -עכשיו 
 

 רגע יוסי, אז אולי תחדד את זה, רק כשיש פנוי.   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

 גם אחרי שפרסמנו אגב.   מר יוסף ניסן: 
 

 ום פנוי.  על בסיס מק זה רק   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

 כן.   מר יוסף ניסן: 
 

 מה זה בסיס מקום פנוי?    : גב' עדי זנד
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 לא.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 כן, רגע, רגע. רגע, תני לי אבל לסיים.   מר יוסף ניסן: 

 
 תקרא את הסיכום, תראה שלא.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
   -אז רגע  : קובי נודלמן   עו"ד 

 
ה  מר יוסף ניסן:  ק ההחלטה  כזאת,  לאפ יא  כל  בסיס  ודם  על  הזה  הדבר  את  שר 

 מקום פנוי.  
 

 איפה זה היה כתוב בהחלטה?    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

ה  מר יוסף ניסן:  וגם  בסדר?  עדיפות,  לו  תהיה  כסף,  משלם  מישהו  אם    3-שנייה, 
פני   על  מתפזרים  הם  אלא  חודש,  אחרי  חודש  לא  הם  חודשים 

ה  של  לזמינות  פעם  עוד  בהתאם  ה השנה,  אגב  ז שלט.  את  ה  עברנו 
זאת   בכל  אבל  משפטי.  ייעוץ  גם  צריך  הייתי  ולא  שילוט  בוועדת 
אותו   גם  לנו,  יש  אותו  וגם  כתוב,  משפטי  ייעוץ  הסכם  ביקשתי 

 רונית קיבלה, ובא לציון הגואל, הכול בסדר.  
 

   -לא, לא בסדר. כי אתה מעדכן אותנו במשהו שהחלטת לפני   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 תי חייב, לא הייתי חייב.  היי לא   ניסן:   מר יוסף 
 

 מה זאת אומרת? לעדכן.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 לא הייתי חייב.   מר יוסף ניסן: 
 

 לעדכן, לעדכן.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

   -לא הייתי חייב. אם בייעוץ המשפטי  מר יוסף ניסן: 
 

ד  רונית  למצב    עייאש:   . גב'  הגיע  זה  בגלל  חייבות  אין  לעדכן  אנ גם  חנו  שהצופים 
 מהם...    שומעים 

 
   -קיבלתי את ההצעה של שמוליק  מר יוסף ניסן: 

 
 מה זאת אומרת?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
בסדר.   מר יוסף ניסן:  הכול  עכשיו,  מעדכן  אני  לעדכן,  שכדאי  לי  אמר  שמוליק 

שזה   ככה  המועצה,  של  באתר  וגם  בפייסבוק  זה  את  פרסמנו  אגב 
 ר?  לא, לא הסתרנו את זה, בסד 

 
 אז בפייסבוק ובזה ובמועצה לא היה לך מקום להציג את זה.    עייאש:   . ד ונית  גב' ר 

 
 בסדר.   מר יוסף ניסן: 

 
 סבבה יוסי.    עייאש:   . גב' רונית ד 
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יש לנו פה    ט את יודעת זה. רכב שיתופי, בהסכם מול שלמה סיקס  מר יוסף ניסן: 

לרשות   שעומד  רכב  פה  יש  ירוק,  בצבע  אותה  שצבענו  חנייה 
 ו על בסיס יומי.  שכירים אות התושבים, מ 

 
 איך משכירים אותו?   :מר כפיר מימון

 
לך   מר יוסף ניסן:  מחכה  הוא  אותו,  מזמין  אתה  אפליקציה.  דרך  אפליקציה,  זה 

   -רבע שעה, ונותן לך 
 

 ואם לא הוא נוסע?    : גב' עדי זנד
 

זה   מר יוסף ניסן:  אחד,  ליום  אני    160אפשרות  פעם  ומידי  ביום,  רואה  ₪ 
 את אומרת לוקחים אותו מפה.  שים בזה. ז שמשתמ 

 
 זה הרבה.    : גב' עדי זנד

 
   -אני רוצה לעדכן בנושא יער מדינות גרמניה  מר יוסף ניסן: 

 
 יש שאילתה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 כן, אז נענה.   מר יוסף ניסן: 

 
 אני מבקשת לענות עליה בצורה מסודרת.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
רי  א ן בעיה. אז נענה גם על השאילתה, זה בסוף. על הסול , אי בסדר  ניסן: מר יוסף  

 אתה רוצה לומר מילה אלעד?  
 

בצורה   : מר אלעד ארזי  מועצה  בישיבת  פה  זה  את  נעלה  אנחנו  הבא  בחודש 
מילים, זה בעצם פרויקט    2-מסודרת, וגם בוועדת איכות סביבה. ב 

וער  מועדון נ   , שרשתנו את כל הגגות של המועצה, החל מבית הספר 
   -וכו' וכו'  

 
 בבעלות שלנו?   :מר כפיר מימון

 
 שלנו, בבעלות של המועצה.   : מר אלעד ארזי 

 
 כמה זה עלה?   :מר שלומי שטרית

 
   -עשינו תחשיב כלכלי  : מר אלעד ארזי 

 
 זה לא עולה.   :מר כפיר מימון

 
   -מה יהיה המשמעות  : מר אלעד ארזי 

 
 זה עולה.   :מר שלומי שטרית

 
 לא, מה פתאום.   :ר מימוןימר כפ
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   -אנחנו משלמים  :מר שלומי שטרית
 

בסוף   : מר אלעד ארזי  זה.  את  לבצע  איך  אפשרויות  כמה  יש  חלופות,  בחרנו 
היא   שהמועצה  בעצם  היא  ביותר  הכלכלית  המשתלמת  החלופה 
קבועה   הכנסה  תקבל  והיא  הסולרי,  של  הבעלים  שתהיה  זאתי 

   -מחברת חשמל, ואני 
 

 עה?  ומה ההשק   : גב' עדי זנד
 

המדויקים   : מר אלעד ארזי  המספרים  ככה,  אומר  אני  בערך,  פה  מדברים  אנחנו 
   -10%בחודש הבא, אבל מדברים על תשואה של  

 
 לא, השקעה.   עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 ההשקעה.    : גב' עדי זנד

 
 מיליון ₪.    3-ההשקעה היא באזור ה  : מר אלעד ארזי 

 
 ?  אות תשואה נתחיל לר   י מיליון ₪, ומת   3  : גב' עדי זנד

 
   -אנחנו באופן מיידי מרגע שהעובדת  : מר אלעד ארזי 

 
 הכסף שנקבל יכסה את ההלוואה.   מר יוסף ניסן: 

 
 תוך כמה שנים?    : גב' עדי זנד

 
   -ברגע שהמערכת עובדת  : מר אלעד ארזי 

 
 ...  10%אלעד זה   :מר כפיר מימון

 
   -ג את זה י לא, זה קצת יותר, אמרתי אני אצ  : מר אלעד ארזי 

 
 וגם קיבלנו מענק ממפעל הפיס.   מר יוסף ניסן: 

 
   -ויש פה מענק  : מר אלעד ארזי 

 
 מיליון ₪?    3-מי יממן את ה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 רגע שנייה, יש פה מענקים ממפעל הפיס.   : מר אלעד ארזי 

 
 ההחזר, ההחזר.   מר יוסף ניסן: 

 
 מקרן לעבודות פיתוח.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
   -קצת מוקדם  : זי ר אלעד אר מ 
 

   -כמה  גב' ברוריה אליעז: 
 

אמרתי בחודש הבא. יש פה מענק משמעותי של מפעל הפיס, שהוא   : מר אלעד ארזי 
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 -נותן את רוב הכסף. בריבית של 
 

 מפעל הפיס נותן?    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 אמרתי את רוב הכסף נותן מפעל הפיס.   : מר אלעד ארזי 
 

   תנאים... הלוואה ב  : חגית מ. מימון גב'  
 

 הא הלוואה, אז זה שלנו, זה לא נותן.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 כמובן, כמובן.   : מר אלעד ארזי 
 

   -הוא לא נותן   : גב' עדי זנד
 

ה  : מר אלעד ארזי  באזור  של  שנתית  הכנסה  על  מדברים    350,000-300,000-אנחנו 
  .₪ 

 
   ? שאלה, לכמה זמן החוזה שלך...  : קובי נודלמן   עו"ד 

 
 ם יחד( )מדברי 

 
שאומרות   מר יוסף ניסן:  חברות  שיש  לומר,  רוצה  אני  הזה  לנושא  גם  רגע,  רגע, 

אחרי   כלום,  משקיע  לא  אתה  כלום,  משקיע  לא  אתה  ככה:    4לך 
 שנים חצי חצי בהכנסות.  

 
 אבל מי בדק את זה? הוא בדק את זה? רו"ח בדק את זה?   :מר שלומי שטרית

 
 )מדברים יחד(  

 
   -אלעד, אני רוצה להבין מה אתם מביאים לדיון, החלטה   עייאש:   . ד   גב' רונית 

 
כל   : מר אלעד ארזי  כל המספרים, אתם תראו את  כל את  נביא קודם  לא,  לא,  לא, 

 המספרים, שזה הכי חשוב.  
 

   -אני מבקשת שלא תשלחו לנו כמה ימים מראש, כי זה בדיקה   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

   -פרים היא שהמס   ת אז חגית, האמ  : מר אלעד ארזי 
 

   -שנדרשת להסתכל ולהתפלפל עליה, זה לא   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

את   : מר אלעד ארזי  להם  להעביר  אפשר  תחומים  המספרים  רונית,  איתך  אני 
 המספרים.  

 
 אני רוצה רגע להתייחס.   :מר כפיר מימון

 
קיבלתם   : גב' עדי זנד שכבר  אחרי  זה  את  מביאים  אתם  שנייה,  רגע,  רגע, 

 המענק ממפעל הפיס?  קיבלנו את  לטה וכבר ש הח 
 

את   : חגית מ. מימון גב'   ויש  סילוקין  לוח  קיבלנו  מהבנק,  הצעה  קיבלנו  רק  לא, 
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 התחזית של ההכנסות.  
 

 )מדברים יחד(  
 

 מיליון ₪ מאיפה...    3-ה  גב' ברוריה אליעז: 
 

וחלק   : מר אלעד ארזי  משמעותי,  חלק  מקבלים  אנחנו  הפיס  ממפעל  אמרתי  אני 
   -חר יהיה א 

 
 מה זה חלק משמעותי?   גב' ברוריה אליעז: 

 
 ההכנסה משלמת את ההלוואה. הכנסה משלמת את ההלוואה.   פרופ' עפר לוי: 

 
 נקודה כמה חגית? תזכירי לי.    2 : מר אלעד ארזי 

 
 מה?   : חגית מ. מימון גב'  

 
 ממפעל הפיס?   : מר אלעד ארזי 

 
 מיליון ₪.    2.8-2.7 : חגית מ. מימון גב'  

 
 הא הרוב זה מפעל הפיס?   יעז: ברוריה אל   גב' 

 
 כן, כן.   : מר אלעד ארזי 

 
גם   :מר כפיר מימון יוזמה מצוינת,  בחינה ערכית כאילו חינוך  מ אז אני חושב שזה 

   -של 
 

   -זה גם חינוך לירוק, זה גם כסף טוב למועצה  : מר אלעד ארזי 
 

 לילדים.   :מר כפיר מימון
 

גבוהה נקייה, אחרי  קבל הכנסה  ים תתחיל ל שנ   8-7המועצה בתוך   : מר אלעד ארזי 
 ₪.    400,000שנחזיר את ההלוואה, של כמעט  

 
   -לא, ברגע שמפעל הפיס מממן כמעט הכול  גב' ברוריה אליעז: 

 
הוא   : מר אלעד ארזי  החשבון  ההלוואה  את  להחזיר  נסיים  אנחנו  אומר  אני  לא, 

 שנים.    8תוך  
 

 הוא נותן הלוואה.   : חגית מ. מימון גב'  
 

   -10%לא, אבל תשואה של    עייאש:   . ' רונית ד גב 
 

 מיליון ₪?    2.7נותן הלוואה של   גב' ברוריה אליעז: 
 

 ... משהו לא מסתדר פה.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 באיזה תנאים הוא נותן את ההלוואה?   גב' ברוריה אליעז: 



 

 20 

 
   -ע שזה אני חושבת, יש לי את כל הנתונים, ברג   1פריים מינוס   : חגית מ. מימון גב'  

 
 מיליון ₪.    3זה    8-₪ תכפילי ב   400,000רונית קחי   : אלעד ארזי   ר מ 
 

 אז זה רק הלוואה.   גב' ברוריה אליעז: 
 

 יש ריבית.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

   -הריבית זה מה שאתם תראו, הריבית של מפעל הפיס  : מר אלעד ארזי 
 

 נית.  זה חישוב של מהנדס וזה חישוב של כלכל   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 לא, לא, הריבית של מפעל הפיס, לכן זה גם...   : ד ארזי אלע מר  
 

 אבל זה עדיין הלוואה שצריך להחזיר אותה.   גב' ברוריה אליעז: 
 

 שנייה אפשר רגע? יש לי קצת ניסיון פשוט בתחום. אפשר?   :מר כפיר מימון
 

 כן.   מר יוסף ניסן: 
 

נשמע כאילו   גב' ברוריה אליעז:  עדיין שקיבלנו מתנה זה  זה  ריך להחזיר  הלוואה שצ   . 
 אותה.  

 
 לגמרי. אבל היא מוחזרת מההחזרים שנקבל מחברת חשמל.   מר יוסף ניסן: 

 
 מתי היא תחזור?   גב' ברוריה אליעז: 

 
 מההכנסות, מההכנסות, לא מוציאים מהתקציב השוטף.   פרופ' עפר לוי: 

 
 שנים.    8 מר יוסף ניסן: 

 
   ציב השוטף. לא מוציאים מהתק  פרופ' עפר לוי: 

 
בחינם,   :מר כפיר מימון נותנת  שהמדינה  כסף  זה  מצוין,  רעיון  שזה  חושב  אני  אז 

של   התקנה  בעסק  אצלנו  השלמנו  עכשיו  שמפעל,  למה  קשר  בלי 
₪, חצי מגה ואט, אבל עם תשואה פשוט של    1,600,000-מערכת ב 

   -נטו אחרי שבעצם הגדלנו ביטוח, ואחריות   20%
 

   -ד גדול ... אח  : מר אלעד ארזי 
 

   -כולל אחזקה, כולל  :מר כפיר מימון
 

   -אתה מבין אצלנו  : מר אלעד ארזי 
 

צורך   :מר כפיר מימון שאתה  מסלול  יש  לבדוק.  צריך  מסלולים,  כמה  יש  לא, 
ב  יש מסלול שאתה מוכר לחברת חשמל היום  אגורות    45-בעצמך, 

   -אגב 
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 נכון.   : מר אלעד ארזי 
 

 אגורות.    41-לרדת ל   סגר, הולכת המכסה הולכת להי  :מר כפיר מימון
 

 חודשים, תפסנו את המכסה.    4ולכן נרשמנו לפני   : מר אלעד ארזי 
 

 )מדברים יחד(  
 

 מה שכן זה נראה לי תשואה פשוט נמוכה קצת.   :מר כפיר מימון
 

ד  ירוק, אין פה    עייאש:   . גב' רונית  יישוב  ירוק צריך לעשות פעולות של  יישוב  בעיקרון 
שיצא   אבל  פה,  שאלה.  שנ שכרנו  משהו  עליו  לא  להתחשבן  צטרך 

 בלי סוף.  
 

אני רוצה לומר עוד דבר, בנושא של ועדת משנה לתכנון ובנייה. יש   מר יוסף ניסן: 
לנו המלצה להארכת התוקף של הסמכות של הוועדה, זה נמצא על  
לוועדה,   תוקף  לנו  אין  חותם  לא  שהוא  ועד  לחתימה,  השר  שולחן 

 דעו.  ויות רק שת דון בהתנגד ולכן אנחנו לא יכולים ל 
 

ד  רונית  ר   עייאש:   . גב'  אם    י צית אני  יודעת  לא  אני  הזה.  הנושא  בגלל  שנייה  לשאול, 
ל  להארכה  דחייה  קיבלו  שבע  באר  בעיריית  אבל  שנים    5-ראיתם, 

זה   שבוע,  לפני  פורסם  ממש  עכשיו  אכיפה,  חוסר  בגלל  נוספות. 
שלכם?  התחושה  מה  אצל  חלק...  גם  בסדר,  זה  המליצו  המלצה  ם 

 משו.  בסוף לא מי ו 
 

  המלצה של מה רונית?  :מר כפיר מימון
 

 את מדברת על ועדה עצמאית.   : מר אלעד ארזי 
 

   -ועדה לתכנון ובנייה, אנחנו יש לנו   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

  סיימנו את הסולרי?  :מר כפיר מימון
 

 לא קשור, גמרנו את הסולרי.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 אוקיי.   :מר כפיר מימון
 

   -ועדה לתכנון ובנייה   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

עוד   :מר כפיר מימון לבחון  צריך  לדעתי  הסולרי,  עם  סיכמנו  מה  שנייה,  אבל 
 חלופות.  

 
 אנחנו נציג את זה בחודש הבא.   : מר אלעד ארזי 

 
 לא, הם יציגו את התוכניות.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 ה.  שזה יובא לישיבה הבא   : גב' עדי זנד

 
 ישיבה הבאה.   סן: סף ני מר יו 
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   -הוועדה לתכנון ובנייה שלנו   עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 יבוא לפה היועץ.   : מר אלעד ארזי 

 
שנים. יש יתרונות    5-שנים. תמו ה   5-מקבלת סמכויות מורחבות ל   עייאש:   . גב' רונית ד 

כמו   העובדה  עצם  אדירים.  האלה,  המורחבות  בסמכויות  אדירים 
 ויות.  דון בהתנגד שאמר יוסי ל 

 
 כן.   מר יוסף ניסן: 

 
 זה דבר עצום, אחרת ההתנגדויות עפות מאיתנו ורצות למחוזי.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 נכון.   מר יוסף ניסן: 

 
   -ולכן חייבים לשמור את זה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 
   -אבל אולי זה משהו  :מר כפיר מימון

 
   דינה שלנו. אוד מאוד ע ובטח בסיטואציה המ   עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 שזה תפוח שרוצים לא להתעסק איתו.   :מר כפיר מימון

 
ד  רונית  את    עייאש:   . גב'  להם  לקחו  שבע  שבאר  אדום  דגל  מרימה  שאני  מה  כל 

 הסמכויות יתר, לכמה.  
 

 לכמה עיריות לקחו השנה.   : מר אלעד ארזי 
 

ד  רונית  יו   עייאש:   . גב'  לא  אני  חייבת,  ולהבים  לכמה.  אתם בדיוק,  מה  עושים    דעת 
השכונה  בענ  אחרת  כי  זה,  את  שתשמור  זאת  להיות  חייבת  יין, 

מה   יודעת  לא  אני  האלה.  בהתנגדויות  נדון  אנחנו  לא  כי  תקום, 
 אלעד עושה פה בעניין בשביל לקבל את זה.  

 
לא, לא, לא, קודם כל עשינו צעדים משמעותיים גם מול התביעה,   : מר אלעד ארזי 

ה  נכון  שאמרת  כמו  בדרך  כי  הנו בעיה  זה  הקנסות.  כלל  של  שא 
של   והנושא  המלצה,  נתן  התכנון  מינהל  המלצה,  לנו  נתן  המחוז 
אומרים   הם  כי  העיריות,  בכל  בעייתי  נושא  תמיד  הוא  הפיקוח 

 שלא נותנים מספיק דו"חות וכו'.  
 

 באר שבע נפלה על אכיפה.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 ה.  צה של הארכ וגם הפיקוח נתן לנו המל  : מר אלעד ארזי 
 

 טוב שמענו, בואו נמשיך.   :מר שלומי שטרית
 

 לא שמעתי את המשפט האחרון.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 גם הפיקוח נתן המלצה של הארכה אצלנו, אבל לשנה אחת.   : מר אלעד ארזי 
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מתי נקבל תשובה סופית, סליחה רגע? מתי נקבל תשובה סופית על    עייאש:   . גב' רונית ד 
 זה?  

 
   -לגבי מה הארכת ה  יוסף ניסן: מר  

 
 יום לפני סוף השנה.    : גב' עדי זנד

 
 הארכה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 זה כרגע בחתימת השר. יהיה להם תוקף לוועדה.   מר יוסף ניסן: 

 
 עוד מעט כבר לא יהיה שר, יהיה שר אחר.    : גב' עדי זנד

 
 יהיה לך שר מעבר.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 
 ספת חברים בוועדות.  י גברי והו טוב, חילופ  מר יוסף ניסן: 

 
 סיימת דיווח?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
לא רגע, יש בדיווח עוד דבר אחד, ויש לכם את זה בתוך התיקים.   גב' עדנה זטלאוי: 

ישיבות.    2בכל מה שקשור למדיניות ההשקעות, שעברה כאן לפני  
חוזר    אתם אישרתם את חוזר המנכ"ל, את מדיניות ההשקעות לפי 

כל מקרה שיהיה שינוי  ל משרד הפנ מנכ"  על  לדווח  ביקש  ים, אבל 
לכם   יש  שינוי,  יש  אז  היום.  עד  הרווחת  ההשקעה  ממדיניות 
למרות שמותר   להשקיע,  המלצה  עם  ועדת השקעות  של  פרוטוקול 

   -10%לאיתנה להשקיע  
 

 כן.    10%עד   מר יוסף ניסן: 
 

ומאחו   5%להשקיע   גב' עדנה זטלאוי:  שמתי מהמניות.  זה  הה   רי  את  חלטה  לכם 
יש   אם  ההודעה.  וזאת  החלטתם,  שתבינו מה  כדי  במועצה,  שלכם 
ואם   בטלפון,  זמין  שיהיה  מיועץ ההשקעות  ביקשנו  אנחנו  שאלות 

 יהיו שאלות אנחנו נתקשר אליו.  
 

ד  רונית  משקיעים    עייאש:   . גב'  אנחנו  השינוי.  מה  הבנתי  לא  אני  מהכספים    10%אבל 
 שלנו.  

 
 .  %5 זטלאוי:   גב' עדנה 

 
שלנו ותשקיעו אותם ב   5%-. אז עכשיו הם אומרים קחו את ה 5%  עייאש:   . גב' רונית ד 

 -מניות במקום ב    
 

 .  לא הבנתי אותך. סליחה, אני   גב' עדנה זטלאוי: 
 

 אנחנו משקיעים.    10%בדיוק.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 לא, אנחנו משקיעים סכום.   גב' עדנה זטלאוי: 
 

 ו משקיעים סכום.  חנ אנ  : מון מי   חגית מ. גב'  
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כמה? מה אנחנו משקיעים? במה השקענו אותו? ולמה השינוי? מה    עייאש:   . גב' רונית ד 

 מבקשים מאיתנו.  
 

 יש שינוי בחלוקה, את רואה?   : חגית מ. מימון גב'  
 

 לא.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

הולך   : חגית מ. מימון גב'   זה  ו   75%היום  ממשלתי  אין  נצרני.  קו   באג"ח   25%-באג"ח 
 פה מניות בכלל.  

 
 כמה הסכום? כמה הסכום?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
   -₪   2,100,000-מיליון ₪ אג"ח ממשלתי ו   6.5מיליון ₪,    8-מתוך ה  : חגית מ. מימון גב'  

 
 אני לא רואה איפה רואים?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
  0%1שר עד  כלל, אפ ת ב למטה, למטה. זה החלוקה. כיום אין מניו  : חגית מ. מימון גב'  

 .  5%מניות, ומה שהמליץ היועץ זה  
 

 מיליון ₪.    2.1  : גב' עדי זנד
 

 מניות.    5%היועץ המליץ על   מר יוסף ניסן: 
 

טרם   גב' עדנה זטלאוי:  הפנים.  משרד  של  הישנה  המדיניות  לפי  מושקעים  אנחנו 
את המדיניות החדשה  ישיבות    2. אישרנו לפני  2/2020חוזר מנכ"ל  

מש  השינוי  ואנחנו  הפנים,  רד  של  את  כרגע,  לידיעתכם  מביאים 
 שיחול במדיניות ההשקעה שלנו.  

 
 מי זה יועץ ההשקעות, הוא היה גם בעבר?   : קובי נודלמן   עו"ד 

 
 כן.   מר יוסף ניסן: 

 
 שנים מלווה אותנו.    5הוא   גב' עדנה זטלאוי: 

 
 מי זוהר?    : גב' עדי זנד

 
 ?  בדקת את העניין  גב' ברוריה אליעז: 

 
 זוהר טנצר.   אוי: נה זטל גב' עד 

 
 כן.   : חגית מ. מימון גב'  

 
 ומה את אומרת?   גב' ברוריה אליעז: 

 
 . 10%ולא    5%גם אני חושבת שעדיף   : חגית מ. מימון גב'  

 
 )מדברים יחד(  
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 -כן, אם הוא המליץ והוא הראה לנו  : חגית מ. מימון גב'  
 

 את סומכת עליו כל כך?   גב' ברוריה אליעז: 
 

 כן.   : מון ת מ. מי חגי גב'  
 

   -אז זה חלק, אם יש שאלות אנחנו נתקשר אליו  גב' עדנה זטלאוי: 
 

 אפשר לדבר איתו בטלפון.   : חגית מ. מימון גב'  
 

 זה פה עניין של מה צופים, לאן השוק הולך, מניות.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 נכון.   : חגית מ. מימון גב'  
 

 שוק כרגע אופטימי.  חיסון ה ן. עד ה יסו השוק אופטימי עד הח  : גב' עדנה זטלאוי 
 

   -אופטימי לעליית מניות? זה מה שאומר   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 כן, כן.   מר יוסף ניסן: 
 

 עד החיסון?    : גב' עדי זנד
 

 עד החיסון.   גב' ברוריה אליעז: 
 

 ומה יקרה אחרי החיסון?    : גב' עדי זנד
 

 ימה.  מסכ מה שהיועץ המליץ כן אני   : חגית מ. מימון גב'  
 

 כי השוק רוצה לראות...   גב' עדנה זטלאוי: 
 

 זה סולידי ובסדר.    5%-לכן אני אומרת שאני חושבת שה  : חגית מ. מימון גב'  
 

אני ממליץ להחליף את חברת השקעות, כי הם הביאו לנו תשואה   :מר כפיר מימון
 שלילית מתחילת שנה.  

 
 מה? מה? לא שמענו.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 
יש מגבלות  י  אנ  :מוןמי  מר כפיר יודע אם  לא  גופי השקעות אחרים,  ממליץ לשקול 

שמשיגים   גופים  יש  אבל  משהו,  או  מקומי  לשלטון  המרכז  של 
שלילית   מתשואה  טובים  יותר  הרבה  הזאת,  בתקופה  גם  תשואות 

 כזאת.  
 

וזה   מר יוסף ניסן:  הפסד,  לך  יביא  לא  למישהו,  תעבור  שאם  לך  אומר  מי  אבל 
 תרוויח?  

 
לא שנייה, קודם כל אף אחד לא מבטיח לנו לעתיד כלום. אבל מי   :וןפיר מימכ רמ

ב  טובים  ביצועים  עשה  והוא  קרן  יותר    7-שמנהל  לך  יש  אז  שנים, 
ביטחון שגם בשנים הבאות הוא יעשה. אף אחד בעתיד לא מבטיח  

 -לנו שום דבר. אבל מי שטוב בדרך כלל טוב תמיד. ומי שלא 
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 ם הפסידו.  מעט כול קופה שכ ו ת אגב ז  מר יוסף ניסן: 

 
 אני חושב ששווה לבחון.   :מר כפיר מימון

 
 בודדים הרוויחו בתקופה הזאת.   מר יוסף ניסן: 

 
 אני חושב ששווה לבחון חלופות יוסי.   :מר כפיר מימון

 
   -בודדים  מר יוסף ניסן: 

 
 זה הרבה כסף.   :מר כפיר מימון

 
 לא, דברים יתאזנו.   גב' ברוריה אליעז: 

 
 יוסי זה הרבה כסף, שווה לבחון חלופות.   :וןפיר מימכ רמ
 

 הייתה נפילה והדברים יתאזנו, זה לא ככה.   גב' ברוריה אליעז: 
 

 בסדר, אין בעיה.   מר יוסף ניסן: 
 

 חגית, שווה לבחון חלופה.   :מר כפיר מימון
 

   -אנחנו נקבל, נמנה את הגזברית לבחון חלופות ולהביא את זה  מר יוסף ניסן: 
 

 תבחנו... סיכון, תשואות.   :מוןכפיר מי מר 
 

 זה מכרז זה בסדר. עד מתי המכרז שלו?   מר יוסף ניסן: 
 

 זה כבר צריך להיגמר.   גב' עדנה זטלאוי: 
 

אנחנו   מר יוסף ניסן:  הבא  במכרז  מצוין.  אז  מקרה,  בכל  מכרז  יש  אז  בסדר, 
 נבדוק.  

 
 או מכרז או התמחרות.   גב' עדנה זטלאוי: 

 
 י גברי בוועדות.  חילופ   חברים,  סן: מר יוסף ני 

 
 הייתה לו הזדמנות, לא השיג תשואות, יאללה מישהו אחר.   :מר כפיר מימון

 
 בסדר יש מכרז אז מצוין, זה זמן טוב.   מר יוסף ניסן: 

 
 חילופי גברי והוספת חברים בוועדות.    -  3יף  לסע 

 
יונה ממו, מוטי א  מר יוסף ניסן:  ניסן  צירוף חברים לוועדת ביטחון.  גולה,  ב מדו, 

מישהו   יש  בסדר?  ביטחון.  לוועדת  ירון  ופינקו  דרור  שלמה 
 שמתנגד?  

 
 זה אחרי כל המתפטרים?    : גב' עדי זנד
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תעודת   :מר שלומי שטרית להם  ניתן  לא  איתם?  קורה  עם המתפטרים? מה  קורה  מה 

 הוקרה לא כלום? היו בוועדה התפטרו, לא הייתה פגישה...  
 

 ת לא נחמדות.  בנסיבו   טרו התפ   : גב' עדי זנד
 

 נחשוב על זה.   מר יוסף ניסן: 
 

 אני חושבת שצריך להודות לאנשים שעשו למען.    : גב' עדי זנד
 

   -שנייה רגע   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 רגע, רגע, מי בוועדת ביטחון עוד פעם?   :מר שלומי שטרית
 

ניסן   מר יוסף ניסן:  אמדו,  מוטי  ממו,  ו ב יונה  דרור  שלמה  ירון גולה,  .  פינקו 
 בסדר? מסתדר לך?  

 
   -לא, יש איזה יתרון לכל אחד מהם? בעניין ביטחון   עייאש:   . גב' רונית ד 

 
   -כן, כל אחד  מר יוסף ניסן: 

 
 מה הם עשו בביטחון?   :מר שלומי שטרית

 
 ערך מוסף משהו.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 ?  על בסיס מה הם נבחרו   : גב' עדי זנד

 
 ופים.  י אל סגנ   2  יש שמה  מר דני מלכה: 

 
 מי?   :מר שלומי שטרית

 
שלנו  ב  מר דני מלכה:  האמבולנס  נהג  את  יש  אלופים.  סגני  אמדו  ומוטי  גולה 

 שאתם מצרפים אותו.  
 

 מי זה?   :מר שלומי שטרית
 

 פינקו.   מר דני מלכה: 
 

 הוא נהג אמבולנס ועוסק בביטחון גם בשער.   מר יוסף ניסן: 
 

 י.  ון יחד אית הוא עוסק בביטח  מר דני מלכה: 
 

מנהל   מר יוסף ניסן:  היה  ממו  יונה  אגב.  נהדרת  עבודה  עושה  מאוד,  פעיל  הוא 
מערכת   עם  במפעל  אבטחה  של  מערכת  שמה  ובנה  בערד,  מפעל 
שבאים   טובים  אנשים  הכול  סך  זהו,  מוטורולה.  של  מצלמות 

 לתרום.  
 

בנועם  : גב' עדי זנד להציע  רוצה  החלפ   אני  לעשות  שרוצים  הבאה  ות  שבפעם 
 פשוט תפנה לחברי המועצה שיעלו שמות.    , ת בוועדו 
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   -אין בעיה, אני גם אמרתי את זה בישיבה הקודמת, כל מי שחושב  מר יוסף ניסן: 

 
 כן, אז אני פספסתי.    : גב' עדי זנד

 
מצרפים   מר יוסף ניסן:  שלי  מהניסיון  אני  אנשים,  לצרף  ורוצה  שחושב  מי  כל 

 אנשים ובסוף צריך לחפש אותם.  
 
לנו   : ד' עדי זנבג יש  הזה  במקרה  נגיד  אבל  אנחנו    5לא,  שהתפטרו,  אנשים 

   -יודעים את זה 
 

 .  5לא    3 מר יוסף ניסן: 
 

 התפטרו.    5  : גב' עדי זנד
 

 .  3 מר יוסף ניסן: 
 

 טוב, בואו נתקדם.   גב' ברוריה אליעז: 
 

כהן    טוב. חברים לוועדה למיגור אלימות עדי רון ושרית הרץ, ויעל  מר יוסף ניסן: 
 עדת תרבות.  וו ל   סנה 

 
 עדי רון, אלימות את?    : גב' עדי זנד

 
 )מדברים יחד(  

 
 לוועדת מכרזים אנחנו נוסיף את קובי ואת ברוריה, בסדר?   מר יוסף ניסן: 

 
 מה? מה? מה?   :מר שלומי שטרית

 
 לוועדת מכרזים את קובי ואת ברוריה.   מר יוסף ניסן: 

 
 למה?    : גב' עדי זנד

 
 ?  למה  :ריתמר שלומי שט

 
   -כדי ליצור שוויון בוועדה, כאילו לפי  מר יוסף ניסן: 

 
 שוויון בין מי למי?    : גב' עדי זנד

 
 לפי הערך היחסי של הסיעות.   מר יוסף ניסן: 

 
 סליחה?    : גב' עדי זנד

 
 לפי ערך יחסי של הסיעות.   מר יוסף ניסן: 

 
 מה זה הערך היחסי של הבחירות?    : גב' עדי זנד

 



 

 29 

 מגיע לו נציג בכל ועדה, מה זאת אומרת?  י  וב ק  ניסן:   מר יוסף 
 

 .  2אז למה, לנו מגיע    : גב' עדי זנד
 

   -לא הבנתי את ה   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

   -2, לכפיר מגיע  2אז לנו מגיע    : גב' עדי זנד
 

 בדיוק. אני לא מצליחה להבין.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 מה זה הדבר הזה?    : גב' עדי זנד
 

 זה בסדר.    3ן בעיה, אז לנו  י א  סן: סף ני מר יו 
 

 ברור.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 אז איפה הבעיה?   מר יוסף ניסן: 
 

   -מה זאת אומרת   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 תביאו נציגים תמנו אותם, מה הבעיה.   מר יוסף ניסן: 
 

   -זו פעם ראשונה   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

כל  : גב' עדי זנד אוקיי,  רציניים?  מכרזים,  יה  תה   המועצה   אתם  בוועדת  חברה 
 אין בעיה.  

 
 אין בעיה. טוב, למישהו יש התנגדות לחברים?   מר יוסף ניסן: 

 
 אני מזמינה את רונית להיות בוועדת מכרזים.    : גב' עדי זנד

 
 גם אני.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 אני מציעה את רונית לוועדת מכרזים.    : גב' עדי זנד

 
 החלק היחסי.    על   מור ך לש צרי אז   מר יוסף ניסן: 

 
 זה החלק היחסי.    : גב' עדי זנד

 
   -3אז תביא אותה   גב' ברוריה אליעז: 

 
 אין בעיה, אני אביא עוד מישהו, אין בעיה.   מר יוסף ניסן: 

 
 .  12,  8,  7אז תביא   :מר שלומי שטרית

 
 כבר.    3למה? יש לך    : גב' עדי זנד

 
 לא, לא נכון.   מר יוסף ניסן: 
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 תמנה תעשה עוד...   :תימי שטרמר שלו
 

   -בוועדת מכרזים   : גב' עדי זנד
 

 יש את עפר וברוריה.   מר יוסף ניסן: 
 

 תהפוך את המועצה לגמרי.   :מר שלומי שטרית
 

 עפר וברוריה, תביא עוד אחד, איזה יופי.   מר יוסף ניסן: 
 

 את כל היישוב תמנה.   :מר שלומי שטרית
 

 סגור טוב.   מר יוסף ניסן: 
 

 יאללה נעשה חגיגה.    : די זנעד גב'
 

 אז פה אחד.   מר יוסף ניסן: 
 

   -אתה מגחך, סוף סוף אחת הוועדות באמת מקצועיות   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

נגד,   גב' עדנה זטלאוי:  מי  שואל  אתה  בעד,  מי  שואל  אתה  הערה,  קיבלתי  אני  יוסי 
 אתה שואל מי נמנע.  

 
   -טוב חברים ועדת ביטחון  מר יוסף ניסן: 

 
 קובי, בשביל מה אתה צריך להיות בוועדת מכרזים?    : נדי זגב' עד

 
 כולם בלי יוצא מן הכלל.   גב' עדנה זטלאוי: 

 
 עדי, מה זה מפריע לך?   מר יוסף ניסן: 

 
 לא מפריע לי.    : גב' עדי זנד

 
 כל הוועדות יופי.   גב' עדנה זטלאוי: 

 
 מעולה יאללה.    : גב' עדי זנד

 
בי  מר יוסף ניסן:  י ועדת  ניסן  ממ   ונה טחון:  אמדו,  מוטי  דרור  ב ו,  שלמה  גולה, 

 ופינקו ירון.  
 

 בעד, נגד, נמנע.   גב' עדנה זטלאוי: 
 

 מי בעד?   מר יוסף ניסן: 
 

 מי זה בעד?   גב' עדנה זטלאוי: 
 

 כולם בעד.   מר יוסף ניסן: 
 

 כולם.    עייאש:   . גב' רונית ד 
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 כולם. יש מישהו נגד? אין.   מר יוסף ניסן: 

 
גולה, שלמה  ב יונה ממו, מוטי אמדו, ניסן  אישור מינוים של  ד  אח   ט פה וחל : ה החלטה 

 חברי ועדת ביטחון.  ל   דרור ופינקו ירון 
 

צירוף חברים למיגור אלימות, עדי רון ושרית הרץ. יש מישהו נגד?   מר יוסף ניסן: 
   -אין. יעל כהן סנה ועדת תרבות 

 
ד  רונית  וועדת   עייאש:   . גב'  אלימות  ועדת  רגע,  ו   רגע,  ביחד,  והו אלכ סמים  מתכנסת  ל 

   -הווה אומר גם הם יהיו בתוך הוועדה 
 

 נכון, הם מיגור אלימות אבל.   מר יוסף ניסן: 
 

לא אכפת לי שייקחו חלק, כי זה חלק מההורים שחשוב שיהיו גם    עייאש:   . גב' רונית ד 
 בנושא זה.  

 
 בעיה.    , את יכולה לשים אותם גם בסמים ואלכוהול, אין 100% מר יוסף ניסן: 

 
אחד  לטה ח ה  פה  הוחלט  של  :  מינוים  הרץ    אישור  ושרית  רון  בוועדה  ל עדי  חברים 

 סמים ואלכוהול.  הועדה למאבק ב למיגור אלימות ו 

 
 נגד? אף אחד לא נגד.    יעל כהן סנה ועדת תרבות, יש מישהו  מר יוסף ניסן: 

 
 ת.  ועדת תרבו ב   ה חבר ל יעל כהן סנה    אישור מינויה של : הוחלט פה אחד  החלטה 

 
 מכרזים קובי וברוריה.   ניסן: סף  יו   מר 

 
 ורונית.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 ורונית. אין בעיה נכון? טוב. אז סיכמנו את הסוגיה הזו.   מר יוסף ניסן: 

 
 מה סיכמנו במכרזים?   גב' עדנה זטלאוי: 

 
 קובי, ברוריה ורונית.   מר יוסף ניסן: 

 
 קובי, ברוריה ורונית.    : גב' עדי זנד

 
 מותר שיהיה מספר לא זוגי בוועדת מכרזים?   וי: טלא נה ז עד   גב' 

 
 גם עכשיו אנחנו לא זוגי.    : גב' עדי זנד

 
 למה? אתם זוגי.   גב' עדנה זטלאוי: 

 
 איך אנחנו זוגי?    : גב' עדי זנד

 
 זה אי זוגי. מותר שיהיה מספר זוגי.   גב' עדנה זטלאוי: 

 



 

 32 

 מי יו"ר עפר? מצוין בסדר.   מר יוסף ניסן: 
 
 ועדת מכרזים לדעתי צריכה להיות במספר אי זוגי.   י: לאו זט   ' עדנה ב ג 
 

 לא, לא, לא, לא חייב, לא חייב.   מר יוסף ניסן: 
 

 מאיפה אתה יודע?   גב' עדנה זטלאוי: 
 

 כי אם יש שוויון אז לעפר יש קול כפול, זה בסדר.   מר יוסף ניסן: 
 

 מה זה קול כפול?   גב' עדנה זטלאוי: 
 

 א.  ש ל ממ   : יאש עי   . גב' רונית ד 
 

 יגאל?   גב' עדנה זטלאוי: 
 

   -לא, קול כפול  עו"ד יגאל ברק: 
 

 מה זה קול כפול?   גב' עדנה זטלאוי: 
 

 אין דבר כזה, אין דבר כזה.   :מר שלומי שטרית
 

 אני לא שמעתי על דבר כזה במועצה.   גב' עדנה זטלאוי: 
 

 אין דבר כזה.   :מר שלומי שטרית
 

   ה יגאל. בוועדה עצמ  מר יוסף ניסן: 
 

 חבל, חבל.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 אפשר זוגי?   מר יוסף ניסן: 
 

 רגע אני אבדוק.   עו"ד יגאל ברק: 
 

 חבל שאתה לא יודע את הכללים.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 לדעתי בוועדת מכרזים צריך אי זוגי.   גב' עדנה זטלאוי: 
 

 את יודעת? את יודעת?   מר יוסף ניסן: 
 

 א אמרתי כלום.  י ל אנ   לא,   אש: עיי   . גב' רונית ד 
 

 אי זוגי בכל ועדה.   :מר שלומי שטרית
 

בכל   מר יוסף ניסן:  תשובה.  עם  אלינו  יחזור  הוא  זה,  את  לנו  יבדוק  יגאל  טוב, 
 מקרה בישיבה הבאה נמנה עוד חבר, אז זה יפתור את הבעיה.  

 
 נכון.    : גב' עדי זנד
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 .  לות קו   2ר כזה  קולות. אין דב   2אין דבר כזה   :מר שלומי שטרית
 

 יש, בתכנון ובנייה יש.   מר יוסף ניסן: 
 

 בעד היה פה אחד?   גב' עדנה זטלאוי: 
 

 בתכנון ובנייה יש.  מר יוסף ניסן: 
 

אחד  החלטה  פה  הוחלט  עיאש  :  דמרי  ורונית  אליעז  ברוריה  נודלמן,  קובי  את  למנות 
 ועדת מכרזים.  ב   ם  חברי ל 
 

ע  : דוברת ייצרו  ברתי  ם? די נייני אפשר להפריע שנייה, כדי לסגור  נועה,  עם 
לפגישה   פגישה.  נתאם  תדברו,  אתה  אלון,  נועה,  מחר  קשר  איתך 
כנציגי   להגיע  מוכן  שהוא  אמר  יורם  להגיע,  מוכנה  אני  הזאת 
שתצליחו   ונקווה  יגיעו,  צורך  שיהיה  מי  צורך,  יש  אם  הורים 

   -נצליח 
 

   -אבל למה לא לקבוע  : קובי נודלמן   עו"ד 
 

 ר כבר?  ו למח תקבע   שלא ה  למ   : גב' עדי זנד
 

כי יש אנשים שלא יכולים עכשיו לקבוע פגישה. הם רצו לדבר עם     : דוברת
   -יוסי 

 
 בבוקר.    08:00-אני פיניתי את היומן שלי ב  מר יוסף ניסן: 

 
 אני אגיד להם, יכול להיות שהם יכולים להגיע.    : דוברת

 
 אין בעיה.   מר יוסף ניסן: 

 
 וב.  תודה רבה לילה ט    : דוברת

 
 אשרור החלטת המועצה: "המועצה מאשרת פתיחת שני חשבונות אב    -  4ף  לסעי 

הפיס   מפעל  מול  בנק    –לפעילויות  במוניציפל  פיס  מענקי  וחשבון  פיס  פיתוח  חשבון 
   בווצאפ אושרה פה אחד על ידי חברי המועצה    –בע"מ"  

 
שנ   4טוב,   מר יוסף ניסן:  פתיחת  מאשרת  המועצה  המועצה,  החלטה  י  אשרור 

לפ ונות  חשב  פיס  אב  פיתוח  חשבון  הפיס,  מפעל  מול  עילויות 
ידי   על  אחד  פה  אושרה  בע"מ.  בנק  במוניציפל  פיס  מענקי  וחשבון 

 .  ווצאפ חברי המועצה ב 
 

   -אישרנו, אושר טלפונית  גב' עדנה זטלאוי: 
 

 כבר אישרנו את זה.    : גב' עדי זנד
 

 י.  ן רשמ אישרתם, אנחנו צריכים את זה באופ  גב' עדנה זטלאוי: 
 

 אף אחד לא מתנגד, מאשרים.   מר יוסף ניסן: 
 



 

 34 

 לא, רק רשמי.   גב' עדנה זטלאוי: 
 

 מאשרים.   מר יוסף ניסן: 
 

  פתיחת שני חשבונות אב   לאשר המועצה  ר את החלטת  : הוחלט פה אחד לאשר החלטה 
הפיס   מפעל  מול  בנק    –לפעילויות  במוניציפל  פיס  מענקי  וחשבון  פיס  פיתוח  חשבון 

 . ווצאפ ב   ידי חברי המועצה   חד על פה א   אושרה   –בע"מ"  
 

 אישור הסכם פשרה עם נישום ארנונה.    -  5לסעיף  
 

בוועדת    5סעיף   מר יוסף ניסן:  הוחלט  ארנונה.  נישום  עם  פשרה  הסכם  אישור 
   -להוריד את זה מסדר היום, ואנחנו   הנהלה 

 
 וטוב שכך.    : גב' עדי זנד

 
ד  רונית  הסב   עייאש:   . גב'  לקבל  רוצה  למה אני  מ   ר  מ זה  עלה,  ורד  זה  למה  היום.  סדר 

עכשיו   ולמה  פעם,  עוד  עלה  זה  למה  קודם,  עוד  פה  הורד  זה  למה 
 זה, אני חייבת לקבל הסבר לפינג פונג הזה.  

 
   -היה דיון בעניין, חברי ועדה הסכימו ביניהם  מר יוסף ניסן: 

 
  איזו ועדה?   עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 ועדת הנהלה.   מר יוסף ניסן: 

 
 הא סליחה.    עייאש:   . ית ד רונ '  גב 
 

נכון  מר יוסף ניסן:  יותר  ואז    שזה  לבית משפט,  הנושא  להעביר את  ולנו  למועצה 
   -לא יהיו מחלוקות שתגידי שזה חבר של ואח של 

 
   -אני לא אמרתי   עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 וסוג של זה, וזה יותר נכון.   מר יוסף ניסן: 

 
 .  אני לא אמרתי   עייאש:   . גב' רונית ד 

 
   -אבל זה בדיוק מה שקרה. אגב אשתו של כפיר  ן: ף ניס ר יוס מ 
 

   -הגענו להסכמה שאם אין צורך  : קובי נודלמן   עו"ד 
 

לכולם,   מר יוסף ניסן:  יודיע  המועצה  שראש  בפייסבוק  כותבת  כפיר  של  אשתו 
 ₪ לחייב ארנונה.    25,000שהוא ויתר על  

 
 אתה מצטט לא נכון.   :מר כפיר מימון

 
 ת.  תכתבו זה הה  יסן: מר יוסף נ 

 
 לא, זה לא ציטוט נכון.   :מר כפיר מימון
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הנשים   :מר שלומי שטרית את  נשאיר  בוא  וכאלה,  נשים  פה  שיכניסו  מוכן  לא  אני 
 שלנו בבית והילדים שלנו שיהיו בריאים ובריאות.  

 
   -אז אך ורק מהסיבות האלה  מר יוסף ניסן: 

 
   לא, בואו לא נכניס את זה.  :מר שלומי שטרית

 
 עדיף לכולנו שבית המשפט יקבל החלטה.   : ניסן   יוסף   מר 

 
 ... את הנשים שלנו והילדים שלנו בכבוד שלהם.   :מר שלומי שטרית

 
   -רגע, שלומי כל התהליך בסיפור הזה לוקה בחסר. מביאים לדיון   עייאש:   . גב' רונית ד 

 
לוקה בחסר.  מר יוסף ניסן:  גם  וזה  ה  אז מ   אבל בסוף קיבלנו את מה שאת רוצה 

   רוצה? את  
 

 ברור שזה לוקה בחסר.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 אז מה את רוצה?   מר יוסף ניסן: 
 

ד  רונית  זה    עייאש:   . גב'  את  מוריד  אתה  מתנגדים,  אנחנו  לדיון,  זה  את  מביא  אתה 
 מסדר היום.  

 
 מי התנגד? מה התנגד? לא הבנתי.   מר יוסף ניסן: 

 
   -התנגדות ייתה  ון, ה פה די התנגדות, היה    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 נו בסדר.   מר יוסף ניסן: 

 
 תפתח את הפרוטוקול.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 -רונית  מר יוסף ניסן: 

 
 התנגדנו.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
לבית   מר יוסף ניסן:  זה  את  להביא  אם  מהתחלה,  אותך  שואל  הייתי  אם  רונית 

 משפט, היית אומרת לי כן, נכון?  
 

 , הדרך יוסי.  רך הד   ש: עייא   . גב' רונית ד 
 

 אז תיקנו, תיקנו.   מר יוסף ניסן: 
 

 רונית, הוא רוצה לא להעלות.   :מר כפיר מימון
 

 מה?    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

   -זה טוב, החליטו לא להעלות  :מר כפיר מימון
 

 אז לא מעלים.   גב' ברוריה אליעז: 
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   -זה מה שהיה צריך להיות מלכתחילה  :מר כפיר מימון

 
 לא, זה גם לא טוב.   ן: ף ניס יוס   ר מ 
 

   -לא, לא, אבל כפיר תקשיב שנייה   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 בסדר נו רונית, רונית עזבו נו, נגמר, נגמר.   מר יוסף ניסן: 
 

   -יש פה תהליך קלוקל   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 טוב.   מר יוסף ניסן: 
 

 עיה.  את הב שום דבר לא נעשה במחשבה תחילה, ז   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 היה לי מה להגיד, אבל אני אחסוך את זה.   מר יוסף ניסן: 
 

 בבקשה יוסי, אל תעצור לעצמך.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

   -6אני אחסוך ממך.   מר יוסף ניסן: 
 

   -... שהבניינים שם  :מר שלומי שטרית
 

 תודה, שלומי לא יכולתי בלי זה הערב.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 גבייה לפי חוק עזר ללהבים )הסדרת שירותי שמירה  תוקף  ארכת  לה ור  איש   -  6לסעיף  
 . 2017  –ואבטחה( התשע"ז  

 
הסדרת   מר יוסף ניסן:  ללהבים,  עזר  חוק  לפי  גבייה  תוקף  להארכת  אישור 

 שירותי שמירה ואבטחה, צריך לאשר את זה מחדש.  
 

 מה זה?    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

   -שהמועצה תוכל להמשיך  מר יוסף ניסן: 
 
 חוק העזר שלנו.   לאוי: נה זט ב' עד ג 
 

 לגבות היטל שמירה.   מר יוסף ניסן: 
 

 כל שנה צריך לאשר את זה.   : חגית מ. מימון גב'  
 

 צריך לחדש את האישור.   מר יוסף ניסן: 
 

   -יש בעיה עם זה  :מר שלומי שטרית
 

 נכון.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 אני יודע שיש בעיה עם זה.   :מר שלומי שטרית
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 לא, בחוק עצמו יש הגבלת גבייה... כל שנה מחדש.   וי: זטלא   עדנה   גב' 
 

   -לא, אבל יש איזה שהיא בעיה, אני מבקש  :מר שלומי שטרית
 

 אתה רוצה שאני אגיד מה הבעיה?    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

   -כן תבדקי, אנחנו יודעים שאנחנו משלמים  :מר שלומי שטרית
 

 בדקתי.  אני    בדוק, ריך ל לא, לא צ   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 כמה היטל שמירה אנחנו משלמים?   :מר שלומי שטרית
 

 אני אסביר.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 זה היטל.   גב' עדנה זטלאוי: 
 

 מה?   :מר שלומי שטרית
 

 זה היטל.   גב' עדנה זטלאוי: 
 

 אני אסביר, אני אסביר.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 כן.   :מר שלומי שטרית
 

 במיתר.  יש סוגיה שדנו בה    : עייאש   . ת ד גב' רוני 
 

 נכון בדיוק.   :מר שלומי שטרית
 

ד  רונית  להבים.    עייאש:   . גב'  אלינו,  שאלה  זו  ומועצת  עכשיו  משפט,  בבית  נדון  וזה 
את היטל השמירה    גובים   מיתר הפסידה. עכשיו השאלה שלנו איך 

 בלהבים. תענה לי.  
 

 מ"ר.  ₪ פר    3.73בתעריף של   : חגית מ. מימון גב'  
 

 יופי. האם המטר כולל הכול מכל בבית של הבן אדם?    עייאש:   . נית ד רו   גב' 
 

את   : חגית מ. מימון גב'   משלמים  ארנונה  שמשלמים  מה  זה  יודעת  שאני  כמה  עד 
 השמירה.  

 
   -יפה. אז על זה נפלה מועצת מיתר, כי זה לא היה לפי החוק   עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 זה, צריך ללמוד את זה אני חושב.    אחרי   חושב   ר אני אבל החוק עב  :מר שלומי שטרית

 
ד  רונית  עם מועצת מיתר, קרה שינוי    עייאש:   . גב'  לא, אני אומרת שהייתה סוגיה  לא, 

 והם הפסידו בבית משפט.  
 

   -צריך לדעת בדיוק על מה  גב' ברוריה אליעז: 
 

   -נעשה ככה, יגאל יבדוק את הסוגיה הזאת  מר יוסף ניסן: 
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 ם ככה.  סת   ולא  : אליעז גב' ברוריה  

 
 )מדברים יחד(  

 
   -צריך לבדוק את העניין, לא לזרוק  גב' ברוריה אליעז: 

 
 תבדוק את הסוגיה הזאתי של גביית ארנונה.   מר יוסף ניסן: 

 
   -אז אולי אפשר להגיד שמאשרים בכפוף  : חגית מ. מימון גב'  

 
 מאשרים בכפוף לאישור היועץ המשפטי, בסדר?   מר יוסף ניסן: 

 
   -רגע, רגע, רונית אנחנו מאשרים את זה או ש  :ריתמי שטשלו רמ
 

   -אנחנו מאשרים  מר יוסף ניסן: 
 

 אנחנו נאשר את זה בישיבה הבאה.   :מר שלומי שטרית
 

   -זה בכפוף לאישור של היועץ המשפטי  : קובי נודלמן   עו"ד 
 

 כפוף לאישור של היועץ המשפטי.   מר יוסף ניסן: 
 

   -את הניתוח, כי היה אירוע מאוד לנו    תעשו   אמת ב   רק   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 אין בעיה, הוא ילמד את זה, הוא ילמד את זה.   מר יוסף ניסן: 
 

מצב   :מר שלומי שטרית שיש  היא  הבעיה  הבעיה,  איפה  לך  אסביר  אני  אבל  לא,  לא, 
 שהתושבים יצטרכו לשלם פעמיים.  

 
 למה?    : גב' עדי זנד

 
   -טל שמירה ה, הי שמיר   אגרת   כי הם משלמים  :מר שלומי שטרית

 
   -לא, רק  גב' עדנה זטלאוי: 

 
 מוקד, מה עוד הם משלמים?   :מר שלומי שטרית

 
זה הפך להיות   גב' עדנה זטלאוי:  והיטל,  לא, לא, רק את השמירה הזאת, אין אגרה 

 היטל.  
 

   -יש  :מר שלומי שטרית
 

 ה.  לקחת את זה רחוק, לא, לא, רק היטל שמיר   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

   -הייתה פעם אגרת שמירה  טלאוי: דנה ז גב' ע 
 

 אני מחר אעביר לך את זה.   :מר שלומי שטרית
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עגול   גב' עדנה זטלאוי:  סכום  שילם  בית  וכל  שמירה  אגרת  פעם  הייתה    200שלומי, 
 ₪, נגמר. היטל לפי מ"ר זהו.  

 
 ... צלצל אני צריך לצאת פשוט יותר מוקדם, ביי.   :מר כפיר מימון

 
 צלחה.  ה ב  סן: סף ני מר יו 

 
לפי חוק עזר    2131/12/20ליום    עד הארכת תוקף גבייה  : הוחלט פה אחד לאשר  החלטה 

, בכפוף לבדיקה של היועץ  2017  –ואבטחה( התשע"ז  ללהבים )הסדרת שירותי שמירה  
 המשפטי.  

 
 אישור מתווה אודות עדיפות לעסקים מקומיים.    -  7לסעיף  

 
   -סקים נושא עדיפות לע דיווחתי ב   כבר   7טוב, סעיף   מר יוסף ניסן: 

 
 מה דיווחת?   גב' עדנה זטלאוי: 

 
 אנחנו דוחים את זה לישיבה הבאה. זו הנושא שלנו נו.   מר יוסף ניסן: 

 
 הא נו בסדר.    : גב' עדי זנד

 
   -סיכמתי עם עדי שאנחנו  מר יוסף ניסן: 

 
 כן, אנחנו עדיין במשא ומתן.    : גב' עדי זנד

 
 כן.   מר יוסף ניסן: 

 
 על זה.  בהתדיינות    : דגב' עדי זנ

 
 כן.   מר יוסף ניסן: 

 
 אישור תב"רים:   -  8לסעיף  

 מרכז הצעירים   –  349הגדלת תב"ר מספר   8.1 
 ₪    3,000,000על סך    9.5.2017מיום    4/2017התב"ר אושר בישיבה    
 ₪ ובמימון מפעל הפיס    2,054,760במימון קרן לעבודות פיתוח    
  945,240    .₪ 
 ושר עדכון בפילוח ההכנסות של  א   6.8.2018יום  מ   1/2018ה  בישיב   
 ₪ במימון    2,359,359-₪ במימון קרן לעבודות פיתוח ו   640,641  
 מפעל הפיס.    
 ₪ במימון קרן    100,000כעת מתבקש אישור הגדלה נוסף על סך    
 ₪.    3,100,000לעבודות פיתוח, כך שהתב"ר יעמוד על סך    
 חשוב ד ומ ציו   –  382  הגדלת תב"ר מספר  8.2 
 ₪.    100,000על סך    3.9.2019מיום    7/2019"ר אושר בישיבה  התב   
 במימון קרן לעבודות פיתוח.    
 ₪ במימון קרן    100,000כעת מתבקש אישור הגדלה נוסף על סך    
 ₪.    200,000לעבודות פיתוח, כך שהתב"ר יעמוד על סך    
 אולם מחולות   –  348הגדלת תב"ר מספר   8.3 
 ₪ במימון    2,500,000על סך    9.5.2017יום  מ   4/2017ה  אושר בישיב   
 בוצע הגדלה    3.7.2018מיום    5/2018קרן לעבודות פיתוח. בישיבה    
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 ₪ במימון המשרד לפיתוח נגב גליל, כך שהתב"ר עומד    500,000-ב   
 ₪.    3,000,000על    
 ₪ במימון קרן    355,314כעת מתבקש אישור להגדלה על סך    
 ₪.    3,355,314עמוד על  י   ח, כך שהתב"ר דות פיתו בו לע   
 כמו כן מתבקש אישור לסגירתו.    

 
 תב"רים.   מר יוסף ניסן: 

 
 עם התב"רים יש לי בעיה דווקא יוסי.   :מר שלומי שטרית

 
 גם לי.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
אני רק רוצה להגיד לכם שברגע זה קיבלתי סרטון של השבעה של   : גב' עדי זנד

   השרון בצופים. שלי בהוד    הנכד 
 

 מברוק, מברוק שיהיה לו.   :מר שלומי שטרית
 

 נכד. אישור תב"רים, חגית תסבירי לנו על התב"רים.   מר יוסף ניסן: 
 

 בואו רגע נראה על התב"רים, כי זה קצת מעניין אותי.   :מר שלומי שטרית
 

תב"ר   : חגית מ. מימון גב'   יש  על    349אוקיי,  עמד  צעירים  ₪,    3מרכז  ואנחנו  מיליון 
 ₪.    100,000הגדלה של עוד    מבקשים 

 
פה   :מר שלומי שטרית השקענו  שאנחנו  ראיתי  אני  בבקשה.  פירוט  רוצה  אני  רגע, 

3,100,000   ₪-   
 

 מיליון ₪.    3לא,   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

 ₪.    100,000מיליון ₪ ואנחנו משקיעים עוד    3מיליון ₪. השקענו    3 : חגית מ. מימון גב'  
 

 ₪ עכשיו.    100,000עוד   :שטרית לומימר ש
 

 זה מה שמבקשים היא אמרה.   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

 כן.   : חגית מ. מימון גב'  
 

   -לבנות שם, אלעד יכול להגיד לך מיזם רציני, יכול להיות שלבנות  :מר שלומי שטרית
 

 שלומי, זה לא קרה אצלנו זה קרה בקדנציה הקודמת.   מר יוסף ניסן: 
 

 ₪.    3,100,000א עולה  ר זה ל מ"   250 :יתמר שלומי שטר
 

 אבל זה לא אלינו שלומי.   מר יוסף ניסן: 
 

 -אני ראיתי שמשפצים  :מר שלומי שטרית
 

 שלומי זה לא אלינו.   מר יוסף ניסן: 
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   -... ומשפצים  :מר שלומי שטרית
 

 תשאל את רונית, רונית הייתה פה.   מר יוסף ניסן: 
 

 .  2017-ב   ר הזה נפתח באמת, התב"   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 נו?   :שלומי שטרית מר
 

   -זה קודם כל ההרחבה שלו, ההכפלה שלו   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 וגם השיפוץ של מועדון הנוער.   מר יוסף ניסן: 
 

ד  רונית  זה    עייאש:   . גב'  שיפוץ.  שיפוץ,  השיפוץ,  רק  לא  זה  הסכום  אומרת  אני  לא, 
 ייה פיזית.  כסף, זה בנ חלקים, זה רוב ה   3-קודם כל הבנייה שלו ב 

 
 מ"ר.    200אבל זה   גב' ברוריה אליעז: 

 
 ?  2017-הוא... ב  :מר שלומי שטרית

 
   -אבל זה  גב' ברוריה אליעז: 

 
 לא יכול להיות.   :מר שלומי שטרית

 
 מ"ר.    200זה שווה   גב' ברוריה אליעז: 

 
 .  2018-מה לעשות הבחירות היו ב   עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 ון ₪?  מילי   3עולים    מ"ר   200 ז: גב' ברוריה אליע 

 
 מיליון ₪?    3שנתיים... השקענו   :מר שלומי שטרית

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

 
 תסבירי לי כן.   :מר שלומי שטרית

 
 שלומי לא.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 אז תסבירי לי.   :מר שלומי שטרית

 
 היה מועדון קטן עגול.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 כן.   :טריתומי ש מר של

 
ב   עייאש:   . נית ד גב' רו  עוד    3נפתח תב"ר של    2017-יופי.    2מיליון ₪ להכפיל אותו, עם 

 חלקים. זה רוב הכסף.  
 

 זה לשלש אותו.   מר יוסף ניסן: 
 

לשלש אותו, הקומה והיה שם תשתית להרים אותו לגובה, זה רוב    עייאש:   . גב' רונית ד 
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ה  של  אמ   3-הכסף  זה  אחרי   .₪ ל מיליון  רגע,  צריך  רו:  מספיק  א 
   -לשפץ גם את החלל שהיה קיים, כל הלבנים נפלו 

 
 מזגנים.   מר יוסף ניסן: 

 
ד  רונית  ב   עייאש:   . גב'  חורגים  עכשיו הם  מבפנים.  אותו  ומבקשים    100,000-לרהט   ,₪

 מיליון ₪ הוצא לבנייה שלו.    3-₪. אבל רוב ה   100,000עוד  
 

   -דים מורידים ומורי על טלאי ו   בונים ובונים, טלאי  :מר שלומי שטרית
 

ד  רונית  ה   עייאש:   . גב'  זה  על הבנייה הבסיסית של המועצה.  רוב הכסף הוא  -לא, לא, 
100,000    .₪ 

 
זה   גב' ברוריה אליעז:  למה  אושר.  זה  למה  זה,  את  לבדוק  רצית  אני  שעברה  בפעם 

בזמנו.   לנו  אושר  הסבירו  הפרוטוקול.  את  לקרוא  לי  נתנה  חגית 
הקודמת  בת   בפעם  חלקים,    18חלקים    8  חלקים   3וספות  שמדובר 

הכול   עם    200מ"ר.    200סך  וילה  ובונה  קרקע  קונה  אתה  מ"ר 
   -בריכה 

 
 נכון.   :מר שלומי שטרית

 
 בסטנדרט הכי גבוה שאפשר. אז מה קרה פה?   גב' ברוריה אליעז: 

 
 ₪.    3,100,000רק שיפוץ   :מר שלומי שטרית

 
א  מר יוסף ניסן:  נביא  אולי  המוע טוב,  ראש  לישי ת  הקודם  שייתן  צה  הבאה,  בה 

 לנו כמה תשובות.  
 

 בוא, בוא, מה הפירוט אבל, מה הפירוט שאנחנו קיבלנו?   :מר שלומי שטרית
 

   -₪ לציוד, לדלת   100,000זה המטרה, אנחנו צריכים עוד   מר יוסף ניסן: 
 

 גם?  , לשולחנות, למחשבים ולכאלה  we work-לא, ציודים זה ל  :מר שלומי שטרית
 

   -זה מסך של מולטי מדיה, עוד מסך   ...  ניסן: וסף  מר י 
 

 גם?    we work-זה ל  :מר שלומי שטרית
 

   -עוד מסך ל  מר יוסף ניסן: 
 

 זה חלק מזה.    we work-ה  גב' עדנה זטלאוי: 
 

 כן, כן.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 וזהו, זה למעשה הפינישים האחרונים של המקום.   מר יוסף ניסן: 
 

מכיוון שאני חושב שהמועדון הזה צריך להיות אך    י אצביע נגד, נ א  :י שטריתמר שלומ
סתם   זה  במצוקה,  שלנו  הנוער  את  רואים  אנחנו  הנוער.  של  ורק 

   -הזה והמשרדים   we work-השקעה שם של ה 
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 זה שעמדה הגברת שרון והציגה, אמרתי את דעתי בריש גלי.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
ז  :מר שלומי שטרית ולק וכל  לה ה  אצב צץ  אני  שם,  את  ם  אהבתי  לא  אני  נגד,  יע 

 הפרויקט הזה.  
 

   -טוב, מי בעד  מר יוסף ניסן: 
 

היינו   גב' ברוריה אליעז:  אנחנו  דלת,  איזו  יודעת  לא  אני  פנים  כל  על  נראה,  זה  כרגע 
באמת   נראה  המקום  המלגאים.  של  פתיחה  ישיבת  בישיבה,  שם 

   -יפה 
 

 המועצה.    סיור לחברי אנחנו נעשה שמה   מר יוסף ניסן: 
 

באמת   ' ברוריה אליעז: גב  ברקאי,  שמרית  אותו  שעשתה  פנים  עיצוב  ארכיטקטורה, 
   -היא ראויה לכל שבח, כי היא עשתה את זה בהתנדבות 

 
 כן.   מר יוסף ניסן: 

 
נראה   גב' ברוריה אליעז:  זה  שמה,  עוד  צריך  מה  יודעת  לא  אני  אבל  טעם.  בטוב  וזה 

   -לי 
 

   -ים, מסכים זה רמקול ,  לא  מר יוסף ניסן: 
 

 נראה לי טיפ טופ, מה עוד כסף?   גב' ברוריה אליעז: 
 

   -₪ הולך   100,000... זה עדיפות יוסי באמת.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 ₪ במקסימום, זה לא יגיע לשם.    100,000לא, זה   מר יוסף ניסן: 
 

 ה יש לנו?  לא, לעבודות פיתוח שאין לנו שם הרבה כסף. כמ   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 בואו נשים את הכסף קודם בצופים.    : גב' עדי זנד
 

 ₪.    1,600,000 מר יוסף ניסן: 
 

 כמה?    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

   -בקרן לעבודות פיתוח כרגע  : חגית מ. מימון גב'  
 

 עכשיו.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 מיליון ₪.    2עכשיו יהיה   מר יוסף ניסן: 
 

 ון ₪.  מילי   1.2 : חגית מ. מימון גב'  
 

 מיליון ₪ זה שמים וארץ.    1.2-מיליון ₪ ו   2  יאש: עי   . רונית ד '  גב 
 

 מיליון ₪.    1.2 : חגית מ. מימון גב'  
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ד  רונית  הבדל.    עייאש:   . גב'  ₪,    1.2יש  אחר    100,000מיליון  משהו  איתו  תעשה  קח   ₪

 יוסי.  
 

 בצופים, בצופים.    : גב' עדי זנד
 

   -ה לא צריך ז   לא צריך רמקולים,   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

   -אבל זה חלק מה  ניסן: מר יוסף  
 

   -we workg-מהמה? מה   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 מהקונספט הזה.   מר יוסף ניסן: 
 

 שהנוער לא ירוויח ממנו, אתה יודע את דעתי.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

   -אני חושב שזה של הנוער, אל תיגע בזה  :מר שלומי שטרית
 

 דעתי.  יודע את  ה  את   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 יש לך שם גם הכנסות שלומי.   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

 איזה הכנסות? איזה הכנסות?  :מר שלומי שטרית
 

 )מדברים יחד(  
 

זה גם הנוער, איפה יהיה להם הנוער? איפה יהיה להם? בוא תגיד   :מר שלומי שטרית
 לי.  

 
נכון,   : קובי נודלמן   עו"ד  לא  זה  שלהם,  החלק  את  להם  יש  אולי. א'  לא  יוסי  הם   ..

 ם.  רואי 
 

ד  רונית  אחד,    עייאש:   . גב'  חלל  הגיל  שכבות  לכל  שלהם  חלק  אומרת  זאת  מה  אבל 
 שלקחו להם את החללים...  

 
 מה היה לפני?   : קובי נודלמן   עו"ד 

 
   -אבל זה בדיוק העניין, למה בנו את זה בשביל לתת לשכבות   עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 ין הרחיבו.  עדי רחיבו,  עדיין ה  : קובי נודלמן   עו"ד 

 
 לא. בשביל לתת לשכבות אחרות בו זמנית.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 דרך אגב גם החלל הזה יכול לשמש אותם.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 
 אי אפשר לחלק אותו כשיש ז', י"ב לא מגיעים, זאת הבעיה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
   -השכירות איפה התפעול והניהול של זה ו  :מר שלומי שטרית
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 למה לקחת את זה כשזה...   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 ₪?    100,000זה ויכוח סרק. טוב, מי בעד הגדלה של   מר יוסף ניסן: 
 

 בעד, נגד, נמנע.   גב' עדנה זטלאוי: 
 

 מי בעד?   מר יוסף ניסן: 
 

   -בעד: עפר, קובי, מה אני רואה? יוסי  גב' עדנה זטלאוי: 
 

 וריה?  קובי, בר  : קובי נודלמן   עו"ד 
 

 ₪.    100,000-אני לא יודעת למה הולך ה  ז: ברוריה אליע '  גב 
 

 אז בואי נסביר לך.   מר יוסף ניסן: 
 

 אז תסביר.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

כמו   מר יוסף ניסן:  אוטומטית,  אותה  לעשות  שצריך  כניסה  דלת  שמה  יש 
 שדיברנו.  

 
 ולמה צריך?   גב' ברוריה אליעז: 

 
 כשיו?  ע זה קריטי  השאלה אם    : גב' עדי זנד

 
 כדי למנוע מאנשים לעבור ממקום למקום.   סף ניסן: מר יו 

 
 אז למה זה קריטי?    : גב' עדי זנד

 
 למה למנוע?   גב' ברוריה אליעז: 

 
 כי אז אין לך שליטה על הנכנסים והיוצאים.   מר יוסף ניסן: 

 
 בזה.  אירועים באותו רגע, את לא תוכלי לשלוט    2אם יש לך   : קובי נודלמן   עו"ד 

 
 אי אפשר בלי זה?   : וריה אליעז בר   גב' 

 
   -המקום היא עסקי  מר יוסף ניסן: 

 
   -באמת אנחנו כל כך נלחמים  גב' ברוריה אליעז: 

 
   -ברוריה אבל  מר יוסף ניסן: 

 
   -על כל אגורה  גב' ברוריה אליעז: 

 
 ברוריה את צודקת.    : גב' עדי זנד

 
אנחנו   גב' ברוריה אליעז:  למה  לדעת  רוצה  יכולים  אני  הזו, לא  הדלת  אפשר    בלי  אי 

 דלת אחרת?  
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   -לא  מר יוסף ניסן: 

 
   -לא פייר, אני רוצה לעזור, אני לא רוצה לתקוע גלגלים  גב' ברוריה אליעז: 

 
   -ברוריה, ברוריה  מר יוסף ניסן: 

 
הרבה   גב' ברוריה אליעז:  כך  כל  צריכה  אני  חטיבה,  לי  מחכה  רוצה,  גם  אני  אבל 

מיליון ₪ לאלה,    3  ₪, שם   100,000יה לנו פה  מיליונים, מאיפה יה 
 עד שזה יכניס לי חזרה.  

 
 מיליון ₪ בקרן לעבודות פיתוחו.    1.5אז אומרים לך שיש לך   מר יוסף ניסן: 

 
 לא, זה לא קרן, מה צריך לגמור את הכסף הזה? לבזבז אותו?   :מר שלומי שטרית

 
   -ברוריה, ברוריה  מר יוסף ניסן: 

 
 רונית.  כסף של ש   ה ז  :מר שלומי שטרית

 
   -גמור   90%ברוריה אי אפשר להגיד לפרויקט שהוא   וסף ניסן: מר י 

 
   -של שרונית הכסף הזה  :מר שלומי שטרית

 
 ₪ לא נסיים אותו.    100,000בגלל   מר יוסף ניסן: 

 
 -אבל זה  גב' ברוריה אליעז: 

 
   -רגע, רגע, רגע, אני רוצה לומר רגע משהו  מר יוסף ניסן: 

 
 מה זה...  צה להבין ל רו   אני  אליעז: גב' ברוריה  

 
 אז תני לי.   מר יוסף ניסן: 

 
 ₪?    100,000ודלת כזאת עולה   גב' ברוריה אליעז: 

 
 ₪, אבל זה חלק.    30,000לא, היא עולה   מר יוסף ניסן: 

 
   -₪   30,000אז   גב' ברוריה אליעז: 

 
   -רגע, רגע  מר יוסף ניסן: 

 
 ₪.    0100,00לא    ₪, אבל   30,000אז ניתן   גב' ברוריה אליעז: 

 
 שנייה תני לי לסיים, אפשר לדבר? אפשר לדבר חברים?   ף ניסן: מר יוס 

 
 מה אתה מעדיף שזה יעמוד ככה?   : קובי נודלמן   עו"ד 

 
 אפשר לדבר?   מר יוסף ניסן: 
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 ₪.    30,000קובי הדלת עולה   גב' ברוריה אליעז: 
 

   -ברוריה, ברוריה, ברוריה  מר יוסף ניסן: 
 

 ₪?    00,0001ך עוד  למה צרי  ז: גב' ברוריה אליע 
 

 הוא אומר שצריך לך מסכים ודברים נוספים.   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

 אז אחר כך, אז אחר כך.   גב' ברוריה אליעז: 
 

 אפשר להשאיר את זה לשנה הבאה?    : גב' עדי זנד
 

 שיהיו רווחים.   גב' ברוריה אליעז: 
 

 אבל תני לי לענות.   מר יוסף ניסן: 
 

 הם לא משלמים.    יבוא הכסף, פה  מאי   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

   -לא יודעת   : גב' עדי זנד
 

כולל הרבה   מר יוסף ניסן:  יש קונספט שנבנה במקום, שהוא  יש קונספט, חברים 
ריצוף   הוחלף  גם  באמת,  הזה  נוצר מצב שהשיפוץ  תחומים.  מאוד 

   -בשירותים שראית, המקום שודרג 
 

   -טה הו מפלסטיק למ ים? שמו מש איזה ריצוף בשירות  גב' ברוריה אליעז: 
 

 לא, לא, זה ריצוף.   מר יוסף ניסן: 
 

 כן, כן.   גב' ברוריה אליעז: 
 

 זה ריצוף. לא בתיה, את הסברת לי שזה פלסטיק.   מר יוסף ניסן: 
 

   -לא פלסטיק  גב' בתיה הרפז: 
 

 .  PVC  : גב' עדי זנד
 

תראו.  מר יוסף ניסן:  ואתם  סיור  שם  נעשה  אנחנו  בלטות,  תראו    החליפו  אתם 
 בלטות.  

 
 זה...   ברוריה אליעז: גב'  

 
 בצורת...    PVCבתקופה של סבתא שלי זה היה... עכשיו זה    : גב' עדי זנד

 
   -כדי להשלים את המקום הזה וכדי שיהיו בו גם  מר יוסף ניסן: 

 
 זה לא אריחים, זה לא אריחים.   גב' ברוריה אליעז: 

 
   -ברוריה  מר יוסף ניסן: 
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אם  עז: גב' ברוריה אלי  ר   אבל  המ אתה  טובה  וצה,  יותר  בפלסטיקים  שלי  ומחיות 
   -₪ לדלת   30,000מאשר באריחים. חבר'ה, אז צריך  

 
 ₪.    100,000חבל לבזבז על זה    : גב' עדי זנד

 
ההוא,   גב' ברוריה אליעז:  לילד  יעבור  הזה  שהילד  אסור  כי  למה,  יודעת  לא  אני  כי 

בן   אז  18לילד  טוב,  אז  כשיהיה   30,000?  מ   ₪.  כסף  רווחים  לנו 
צעירים למקרנים, למגברים, לאני לא יודעת מה, אז נוציא  מבית ה 

 עוד, עכשיו אין לנו.  
 

 הראשונים שיעשו מנוי ניקח את הכסף לדלת.    : גב' עדי זנד
 

מעבירים   מר יוסף ניסן:  עכשיו  אנחנו  תקשיבו,  לטובת    100,000חברים   ₪
   -ם אנחנו רוצי הפרויקט, מה שייצא, לדעתי ייצא פחות, אבל  

 
 אז נוציא מה שצריך.   יה אליעז: גב' ברור 

 
 אנחנו לא רוצים אבל לחזור למליאה ולקבל עוד.   מר יוסף ניסן: 

 
 למה לא? למה לא לחזור?   גב' ברוריה אליעז: 

 
כדי   מר יוסף ניסן:  כרגע,  אומרים  שאנחנו  מה  משפט.  לסיים  לי  תני  אבל  רגע, 

שתאפשר  כזאתי  לרמה  המקום  את  של    להביא  מנויים  מכירה 
   -את המקום הזה כמו שצריך, למשל ברקו   ולקיים 

 
 כמו שהוצג פה על ידי שרון.   פרופ' עפר לוי: 

 
   -למשל ברקו ומסך ומסכי טלוויזיה, ומה שצריך כדי  מר יוסף ניסן: 

 
 ₪ בזה.    100,000אני לא רואה עדיין   גב' ברוריה אליעז: 

 
 ים האלה?  את כל הדבר זה מועדון נוער, צריך   :מר שלומי שטרית

 
 בסדר, אם זה יהיה פחות אנחנו נשמח.   יוסף ניסן:   מר 

 
 אז כשיהיה להם רווחים אנחנו נשקיע.   גב' ברוריה אליעז: 

 
 )מדברים יחד(  

 
 זה הביצה והתרנגולת.   מר יוסף ניסן: 

 
   -... כולם מאוד פרגנו והתרשמו, ויש תכנית  פרופ' עפר לוי: 

 
 ף הזה.  הכס קיע את  חבל להש  :מר שלומי שטרית

 
 שצריך לסיים אותה.   ' עפר לוי: פרופ 

 
ב  מר יוסף ניסן:  המקום  את  להעמיד  אפשר  אי  אותה,  לסיים  שצריך  תכנית  -זה 

-לא מביאה, כי אז זה לא מקיים גם את ה   10%גמר, ולהגיד    90%
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 , זאת המהות של העניין.  90%
 

 זה יכול להיות בכל דבר.   :מר שלומי שטרית
 

 ₪.    60,000-50,000בות  מר בסבי זה ייג לדעתי   סן: מר יוסף ני 
 

   -אז חבר'ה תביאו הצעה כמה יעלו מגברים, כמה זה, כמה זה  גב' ברוריה אליעז: 
 

   -עשינו הערכה, עשינו הערכה  מר יוסף ניסן: 
 

   -₪   100,000אבל זה לא   גב' ברוריה אליעז: 
 

 אבל עשינו הערכה.   מר יוסף ניסן: 
 

  100,000-כמה... אני לא רואה את ה   גם אני ניהלתי רואה,    לא   אני  גב' ברוריה אליעז: 
  .₪ 

 
 -... למה לא ביקשנו ועמדנו בתקציב, למה אנחנו מבקשים   עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 )מדברים יחד(  

 
 מי ניהל את הפרויקט?   עייאש:   . גב' רונית ד 

 
   -כשאתה יוצא לפרויקט  מר יוסף ניסן: 

 
 הפרויקט?  מי ניהל את    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
   -מה זאת אומרת מי? מחלקת הנדסה, היה פה צוות של שרון ויניב  : מר יוסף ניסן 

 
 שרון מנהלת?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 עוד פעם שרון.    : גב' עדי זנד

 
 מטעמנו?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 היה צוות, צוות, צוות חשיבה.   מר יוסף ניסן: 

 
   עובדת מועצה?   ה? לא, היא היא עובדת מועצ   עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 לא, ממש לא.   מר יוסף ניסן: 

 
 היא עובדת מועצה?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 אתה רוצה לומר כמה מילים אלעד?   מר יוסף ניסן: 

 
 אני לא מכירה עובדת מועצה בשם שרון.   גב' עדנה זטלאוי: 

 
 בסדר.    עייאש:   . גב' רונית ד 
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 חכו רגע.   מר יוסף ניסן: 
 

נו עמדנו בתקציב, ועכשיו כל הדברים האלה,  נוי אנח מר בבי אני או  : זי מר אלעד אר 
   -עוד פעם התקיימה פגישה, בפגישה החליטו בצוות 

 
 בפגישה של מי?   גב' ברוריה אליעז: 

 
   -ינשטיין של ד של שרון   : מר אלעד ארזי 

 
 יניב הוכמן.   מר יוסף ניסן: 

 
   -של יניב  : מר אלעד ארזי 

 
 ינה...  אני לא מב   : גב' עדי זנד

 
 יש להם כסף שישלמו.   עז: ' ברוריה אלי ב ג 
 

 )מדברים יחד(  
 

₪ שאני    100,000... לשלוט בתקציב ולהוציא בלי ביקורת, ולבקש      עייאש:   . גב' רונית ד 
 יכולה לשים אותו במקומות אחרים?  

 
   -אני אומרת לך, נורא נוזל ואני נורא פוחדת  גב' ברוריה אליעז: 

 
שנייה ור בר  : קובי נודלמן   עו"ד  נ   יה  בואי  להביא  ג רגע,  אפשר  מסגרת  כשמאשרים  יד 

לצמצם   אפשר  אם  ונראה  שתבואו,  אחרי  המחיר  הצעת  את  לפה 
 את זה.  

 
 כן.   מר יוסף ניסן: 

 
   -אני רק  גב' ברוריה אליעז: 

 
 אבל אל תעצרו את הפרויקט.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 
   -אני אומרת לכם חבר'ה  גב' ברוריה אליעז: 

 
 צריכים לפתוח את המקום.    11.1.2-ב אנחנו  חברים   סן: מר יוסף ני 

 
 אנחנו לא יודעים מה זה כולל.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 כל יום שהמקום הזה יעמוד זה נזק.   מר יוסף ניסן: 

 
כסף   גב' ברוריה אליעז:  ואין  שלא...  מקווה  שאני  ביניים  חטיבת  לבנות  גם  הולכים 

 לזה.  
 

   -לוויזיה זה ככה, זה ט   יטו בישיבה מה שרונית החל  : מר אלעד ארזי 
 

 ברוריה, ברוריה, הוא אומר מה צריך.   : קובי נודלמן   עו"ד 
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זה   : מר אלעד ארזי  ככה:  זה  שלי  מהזיכרון  פעם  עוד  בישיבה,  שהוחלט  מה 
   -אינץ'   49אינץ', טלוויזיה    75טלוויזיה  

 
 טלוויזיות עולות גרושים.   גב' ברוריה אליעז: 

 
 , תקשיבו.  ה, שנייה יי שנ  : קובי נודלמן   עו"ד 

 
סיימתי.   : ר אלעד ארזי מ  לא  עוד  סיימתי,  לא  דלת    2מקרנים,    2אני  מסכים, 

   -אלומיניום כניסה עם מערכת חכמה 
 

 בקרה כן.   מר יוסף ניסן: 
 

   -מערכת בקרה חכמה פנימה  : מר אלעד ארזי 
 

 שהיא תהיה פחות חכמה.   גב' ברוריה אליעז: 
 

 רמקולים.   מר יוסף ניסן: 
 

 לים.  תאורות והרמקו  : ארזי לעד  מר א 
 

 איזה תאורות.   גב' ברוריה אליעז: 
 

התוכנית   פרופ' עפר לוי:  כסף,  מאוד  הרבה  מאמצים,  מאוד  הרבה  הושקע  באמת 
   -הוצגה 

 
 אז זה לא אומר שצריך לזרוק.   גב' ברוריה אליעז: 

 
הדברים  פרופ' עפר לוי:  ואת  זה,  את  ולתפעל  לגימור  זה  את  להביא  עכשיו    וצריך 

   -ת הכול, למנוע את הכול כי מורים למנוע א הקטנים שא 
 

 ... לשכנע אתכם להשלים את המקום.   מר יוסף ניסן: 
 

 למה אתה שאלת אותנו כשלקחת את זה ועשית שמה  :מר שלומי שטרית
   we work 

 
 כן, כן.   מר יוסף ניסן: 

 
 לא שאלת אותנו.   :מר שלומי שטרית

 
 ה מצגת שלמה.  ון ועשתה פ כן, הגיעה לפה שר  מר יוסף ניסן: 

 
 לא רצינו.   :מר שלומי שטרית

 
 )מדברים יחד( 

 
 וכולם מחאו לה כפיים, כולל חברי אופוזיציה.   פרופ' עפר לוי: 

 
 מיליון ₪.    3אף אחד לא ידע שזה   גב' ברוריה אליעז: 
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 כולם שיבחו את התוכנית.   פרופ' עפר לוי: 
 

 בטח ידעו ברוריה.   מר יוסף ניסן: 
 

 עד הישיבה הקודמת.    אני לא ידעתי  עז: ריה אלי גב' ברו 
 

 .  2017-זה היה ב  מר יוסף ניסן: 
 

 אז אל תגיד שידעו.   גב' ברוריה אליעז: 
 

 אבל ידעו.   מר יוסף ניסן: 
 

 זה היה למועדון נוער.    2017-ב   : גב' עדי זנד
 

   -אני לא ידעתי. אני לא  גב' ברוריה אליעז: 
 

 במשמרת שלנו.  שלנו, לא    זה לא היה במשמרת  פרופ' עפר לוי: 
 

 זה לא אושר בתקופה שלך.   מר יוסף ניסן: 
 

 אז אני לא ידעתי. אולי הייתי שוקלת שנית.   גב' ברוריה אליעז: 
 

 ₪ האלה, זה לכיסוי מה שבוזבז כבר?    100,000-האם משהו מה   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 לא, לא.   מר יוסף ניסן: 
 

 ו?  יש דברים שכבר הוזמנ   : גב' עדי זנד
 

   -האם הוזמנו בוצעו נעשו   : עייאש   . ד ונית  גב' ר 
 

 לא, לא, לא תתפסי אותנו לא.   מר יוסף ניסן: 
 

 לא, אני שואלת.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 הכול פי הספר.   מר יוסף ניסן: 
 

 מעולה.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 הכול לפי הספר.   מר יוסף ניסן: 
 

 )מדברים יחד( 
 

 פר.  לפי הספר, לפי הס  מר יוסף ניסן: 
 

 הגיעו הזמנות רכש על זה כבר.    : גב' עדי זנד
 

 עכשיו תבדקי אצל המבקר.   מר יוסף ניסן: 
 

 ברור.    עייאש:   . גב' רונית ד 



 

 53 

 
 מה?   מר יוסף ניסן: 

 
 לא הגיעו הזמנות רכש?    : גב' עדי זנד

 
 לא תתפסי על כלום.   מר יוסף ניסן: 

 
 נה עדיין.  רכש? לא ביצענו שום הזמ מה זה הזמנות   : חגית מ. מימון גב'  

 
 תבזבזי זמן.   מר יוסף ניסן: 

 
 מה?    : גב' עדי זנד

 
 לא ביצענו הזמנה, לא ביצענו הזמנה.   : חגית מ. מימון גב'  

 
 קולות.    2-חבל, אתם מדברים פה ב   : גב' עדי זנד

 
   -אני מציעה  גב' ברוריה אליעז: 

 
 ת הנהלה.  ברוריה אבל הבאנו את זה לישיב  מר יוסף ניסן: 

 
   -אני מציעה לחתוך את זה  אליעז: גב' ברוריה  

 
 דיברנו על זה בישיבת הנהלה.   מר יוסף ניסן: 

 
 -₪, ולראות אחר כך   50,000-אני מציעה לחתוך את זה ל  גב' ברוריה אליעז: 

 
 )מדברים יחד(  

 
 למה? למה שלא תחסוך יוסי?  גב' ברוריה אליעז: 

 
 ד לחסוך.  צריך להתחיל ללמו  :מר שלומי שטרית

 
 אני רוצה לשמור על הכסף לטובת חטיבת הביניים.   אליעז: גב' ברוריה  

 
שב  מר יוסף ניסן:  אמר  מי  ו   50,000-אבל  חוסכת  את  לא    100,000-₪  את   ₪

 חוסכת.  
 

 אין לי גרוש לחטיבת ביניים בינתיים.   גב' ברוריה אליעז: 
 

 זה בטח לא יעשה לנו את זה.   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

 ₪?    50,000-הא אז ה  ניסן:   מר יוסף 
 

   -סליחה  גב' ברוריה אליעז: 
 

 ₪ לצופים.    100,000זה    : גב' עדי זנד
 

 ₪?    50,000דין פרוטה כדין מאה, מה זה   גב' ברוריה אליעז: 
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   -אבל ברוריה  מר יוסף ניסן: 

 
אני לא רוצה... אם כל כך קל לזרוק כסף. פתאום עד שאני אחזיר   גב' ברוריה אליעז: 

   -מיליון ₪   3לולרי יש לי הלוואה של  את הס 
 

 הסלולרי משלם עליה.   פרופ' עפר לוי: 
 

עד   גב' ברוריה אליעז:  מהגגות,  כסף  לי  שיחזירו  עד  לחטיבה.  צריכה  אני  זה  את 
כאן   שזורקים  ועד  שלי  שם    50,000שהסבתא  פה    ₪100,000,   ,₪

 ₪, אלה הופכים להיות למיליונים של חטיבה.    70,000
 

 נו ישיבת הנהלה? לא הבנתי.  תגידי בשביל מה עשי  סן: מר יוסף ני 
 

 מה זה שייך?   גב' ברוריה אליעז: 
 

 דיברנו על זה.   מר יוסף ניסן: 
 

 ₪. לא הבנתי.    100,000לא הבנתי על מה הולך   גב' ברוריה אליעז: 
 

 בשביל מה עשינו ישיבת הנהלה?    : גב' עדי זנד
 

 כל הכבוד ברוריה.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

   -ל הכבוד? זה לא מגיע לי מה כ  גב' ברוריה אליעז: 
 

 א' יש לך כבוד, זה בסדר כמור.    : גב' עדי זנד
 

   -אני לא עם האופוזיציה אני עם  גב' ברוריה אליעז: 
 

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

   -אני עם הכאב האישי של חטיבת הביניים  גב' ברוריה אליעז: 
 

 כל הכבוד.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

ואין   אליעז:   גב' ברוריה  הזה,  לכסף  לדאוג  צריכה  ואני  הזה,  העניין  על  ממונה  שאני 
 ₪ לא טוב בינתיים?    50,000לי גרוש, גרוש. ולמה  

 
   -כי אומרים לך  : קובי נודלמן   עו"ד 

 
 אנחנו צריכים לפתוח.    1.1.21-כי ב  מר יוסף ניסן: 

 
ה  גב' ברוריה אליעז:  דל   30,000-כי  תעלה  פחות  ₪  קצת  אותה  תעשו  ב ת,  -חכמה 

 ₪ לאורות לרמקולים באמת.    ₪30,000, ויהיה לכם עוד    20,000
 

 ובדרך אנשים יאכלו קצת פחות והכול בסדר.   :מר שלומי שטרית
 

 ₪.    ₪5,000 ויכולה להיות של    15,000טלוויזיה יכולה להיות של    : גב' עדי זנד
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   -למה לא מביאים יוסי הטלוויזיה זה גרושים.   גב' ברוריה אליעז: 

 
 ₪.    15,000-אפשר לעשות ב   : גב' עדי זנד

 
לה   גב' ברוריה אליעז:  נתן  מי  יודעת  לא  שאני  והחליטה,  הוועדה  שישבה  מה 

 סמכויות, אני לא נתתי סמכות לוועדה כזאת.  
 

 איזו ועדה?   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

עוד   גב' ברוריה אליעז:  שמגיע  שהחליטה  א   100,000הוועדה  רואה  ₪.  לא  אני  למה  ז 
 ₪?    100,000-פירוט יוסי, על מה היא רוצה את ה את ה 

 
לבוא   מר יוסף ניסן:  יכולה  לא  את  מקבלת.  היית  פירוט  מבקשת  היית  אם  לא, 

 לישיבה ולהגיד אני רוצה עכשיו את הפירוט.  
 

הפעם   גב' ברוריה אליעז:  עד  הפירוט  את  לסדר  אפשר  ביקשתי.  שלא  סליחה  אז 
 הבאה?  

 
 להיות שהפתיחה תידחה.    זה אומר שיכול  סף ניסן: מר יו 

 
 אז היא תידחה.    : גב' עדי זנד

 
 )מדברים יחד( 

 
   -₪ לגמור את העניין   50,000-אפשר ב  גב' ברוריה אליעז: 

 
   -₪   70,000ברוריה, ברוריה, בואי נאשר   : קובי נודלמן   עו"ד 

 
 למה?   גב' ברוריה אליעז: 

 
 יר לסוף.  ₪ נשא   30,000-ו  : קובי נודלמן   עו"ד 

 
 למה?   אליעז: גב' ברוריה  

 
 לתת להם את המתח לעבור.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 
₪, זה בגלל שאני    20,000-₪, זה לא בגלל ה   20,000-זה לא בגלל ה  גב' ברוריה אליעז: 

 -מפחדת שהכול 
 

 )מדברים יחד(  
 

 כי זה מתאים.   גב' ברוריה אליעז: 
 

   -ישבנו בישיבה  : קובי נודלמן   עו"ד 
 

   -רי, אני אומרת לך אני דואגת שמפזרים קובי יקי  ברוריה אליעז: גב'  
 

יש   : קובי נודלמן   עו"ד  משפט  כל  גם  איתם,  לדבר  אפשר  אי  להבין,  מצליח  לא  אני 
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ולא שמעתי   ביקורת. ישבנו בישיבה, ישבנו איתה השבוע בישיבה, 
שהייתי   להיות  יכול  שואלת  הייתה  היא  ואם  האלה.  השאלות  את 

   -מכבד ומביא לה 
 

 ודק.  אתה צ  מר יוסף ניסן: 
 

   -אבל כל השאלות של הזה  : קובי נודלמן   עו"ד 
 

 נכון, אני מצטערת שלא שאלתי.   גב' ברוריה אליעז: 
 

 אני לא מבין. כאילו אסור לדבר פה, וואוו.   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

 אתה צודק.   מר יוסף ניסן: 
 

   -באתי  גב' ברוריה אליעז: 
 

 וגד את הזה.  כי זה נ  : קובי נודלמן   עו"ד 
 

 ...   ניסן: מר יוסף  
 

שלא   גב' ברוריה אליעז:  טעות,  וזאת  שלא,  מודה  אני  צודק,  אתה  קובי  היתר  בין 
 פירטתי. באתי חולה, בתיה יודעת.  

 
 מיליון ₪ וצדקת זה בסדר.    3-לא, דווקא כעסת נורא על ה  : קובי נודלמן   עו"ד 

 
   -מיליון ₪ הייתי פה   3לא,   גב' ברוריה אליעז: 

 
   -מיליון ₪ לאף אחד לא היה פה בעיות כנראה להצביע   3-עם ה  : קובי נודלמן   "ד עו 
 

   -לא  גב' ברוריה אליעז: 
 

 הכול בסדר.   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

   -מיליון ₪   3פה היה   גב' ברוריה אליעז: 
 

ה   3 : קובי נודלמן   עו"ד  של  הבנייה  את  שווה  לא  שזה  יודעים  ואת  אני   ₪   3-מיליון 
 ול בסדר.  לא אישרנו את זה, אז הכ מיליון ₪, ואנחנו  

 
במצב   גב' ברוריה אליעז:  באתי  ראשון,  ביום  ביחד  כשהיינו  הנהלה  בישיבת  נכון, 

זה   מפאת  טעות  עשיתי  בטוח  להיות  יכול  לא  להיות,  ויכול  חולה. 
 שלא הייתי לגמרי במיטבי, ולא שאלתי שאלות.  

ה  על  בדיוק  שואלת  אני  מתחיל    100,000-עכשיו  כי  האלה,   ₪
הי  לי,  מצטבר  לי,  להבין  לכאוב  לי  נתנו  שכאילו  קודם  דיון  ה 

   -מיליון ₪ של, איך קוראים להם   3-בהתחלה שיש קרוב ל 
 

 זה הבנייה.   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

 מפעל הפיס.   גב' עדנה זטלאוי: 
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בדיוק, של מפעל הפיס. עד שהתעקשתי ואז הבנתי שזאת הלוואה,   גב' ברוריה אליעז: 
 הם לא נותנים.  

 
 משלמים להם מהתקציב.    אבל לא  פרופ' עפר לוי: 

 
 -רגע סליחה  גב' ברוריה אליעז: 

 
 משלמים להם מההכנסות.   פרופ' עפר לוי: 

 
   -מיליון ₪   3-לכשהמשיח יבוא, אז אני אקבל החזרים על ה  גב' ברוריה אליעז: 

 
 מהשנה הראשונה.   פרופ' עפר לוי: 

 
   -בינתיים  גב' ברוריה אליעז: 

 
 זה קשור.  מהשנה הראשונה, מה   וי: פרופ' עפר ל 

 
   -כן, מהשנה הראשונה יהיה לי  גב' ברוריה אליעז: 

 
 מהדקה הראשונה.   : מר אלעד ארזי 

 
 מה זה קשור?   פרופ' עפר לוי: 

 
₪ ואחר    ₪10,000 אחר כך עוד    10,000מהדקה הראשונה יתנו לי   גב' ברוריה אליעז: 

 ₪.    10,000כך עוד  
 

 סכים איתך.  אני מ  : קובי נודלמן   עו"ד 
 

ל  ה אליעז: גב' ברורי  אגיע  הצבע    3-כשאני  אולי  יבוא,  כבר  המשיח  באמת   ₪ מיליון 
   -של החמור ייהפך כבר לקרם 

 
 אנחנו לא רוצים שהמשיח יבוא, אנחנו רוצים לפתוח את המועדון.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 
במיט  גב' ברוריה אליעז:  הייתי  לא  אני  לי,  היו  באמת  אז  רוצה,  שאני  כדי  מה  בי 

 לעמוד על זה.  
 

 אין בעיה ברוריה, זה נותן פשרה, קובי עושה פשרה.   מר יוסף ניסן: 
 

אל   גב' ברוריה אליעז:  אפילו  טלוויזיות  תורידו,  פשרה,  לי  יש  שלי,  הפשרה  אז 
 תספרו, הם לא עולות, זה כלום זה גרושים.  

 
   -אבל יש איזה  מר יוסף ניסן: 

 
   -קול? צריך איזה שהוא ולה, צריך איזה שהוא רמ עכשיו הדלת ע  גב' ברוריה אליעז: 

 
 זה ברקו, זה לא רמקול.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 
 ₪.    50,000ברקו, די, אז   גב' ברוריה אליעז: 
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 בשני הצדדים את צריכה.   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

   -מה צריך  גב' ברוריה אליעז: 
 

 הצדדים.    2-את צריכה ל  : קובי נודלמן   עו"ד 
 

   -הלוואי שתגידו  עז: גב' ברוריה אלי 
 
   -רגע ברוריה יש לי שאלה  : קובי נודלמן   ו"ד ע 
 

 שככה אתם מכניסים את היד לכיס.   גב' ברוריה אליעז: 
 

   -רגע ברוריה  : קובי נודלמן   עו"ד 
 

 ומוציאים לחטיבה.   גב' ברוריה אליעז: 
 

א  : קובי נודלמן   עו"ד  לפה  ויביאו  נבקש  אנחנו  בסוף,  לפה  יבואו  שאלה.  לי  יש  ת  אבל 
הק  הזמן  במהלך  לא  הפירוט  שמשהו  נגלה  אם  ייקרה  מה  רוב. 

בסדר, אנחנו נעשה את הבלגן, הכול בסדר. אני לא חושב שמישהו  
אנחנו   חבל,  זה  את  סוגרים  רק  אנחנו  הרי  כלום.  פה  מנסה...  פה 

 מעכבים בעוד חודש את הפתיחה, עוד חודש את התוכניות.  
 

 -את האומדן של ה עכשיו באמת, מי נתן   גב' ברוריה אליעז: 
 

 מיליון ₪?    3 : קובי נודלמן   עו"ד 
 

 זה אלי לוי.   :מר שלומי שטרית
 

מיליון ₪ תעזבו אותי, אני כועסת על זה נורא. אבל עכשיו    3-לא ה  גב' ברוריה אליעז: 
 ₪?    100,000אני בעניין אחר. מי נתן את האומדן של  

 
 זה הקניין יחד ההנדסה.   מר יוסף ניסן: 

 
 יין של אלי...  יש הצעות מחיר של הקנ  : מר אלעד ארזי 

 
 אז למה זה לא בפנינו.   גב' ברוריה אליעז: 

 
מאשרים   מר יוסף ניסן:  אנחנו  בעיה.  שום  אין  מביאים,  היינו  מבקשת  היית 

   -מסגרת, מאשרים מסגרת 
 

   -ייעשה מאמץ לצמצם  פרופ' עפר לוי: 
 

עות מחיר, זה הכול  בדיוק ייעשה מאמץ לצמצם, אנחנו עכשיו בהצ  מר יוסף ניסן: 
 ת מחיר.  הצעו 

 
אבל חבל שעכשיו בגלל שיהיה מחסור של דבר כזה או אחר שהוא   פרופ' עפר לוי: 

   -חיוני לפתיחה, צריך 
 

   -אנחנו יושבים כל שבוע  מר יוסף ניסן: 
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 )מדברים יחד(  

 
₪, אתם מבקשים עכשיו עוד    100,000בתב"ר השני אתם ביקשתם   :מר שלומי שטרית

200,000   ₪-   
 

 בוא נסיים את התב"ר הזה.    רגע,  מר יוסף ניסן: 
 

 ₪.    400,000... בתב"ר השלישי   :מר שלומי שטרית
 

ברוריה, בסופו של דבר זה הצעות מחיר, כדי לסיים את הפרויקט   מר יוסף ניסן: 
 ₪.    100,000הזה נדרשים סך הכול עוד  

 
 אז תצמצמו את זה?   גב' ברוריה אליעז: 

 
 צם, אבל זה המסגרת.  נצמ  מר יוסף ניסן: 

 
 לא, עכשיו תצמצמו.   ב' ברוריה אליעז: ג 
 

ה  מר יוסף ניסן:  כל  את  לנצל  מתחייבים  לא  צריכה    100,000-אנחנו  את   ,₪
 להבין.  

 
 כבר עכשיו תצמצמו.   גב' ברוריה אליעז: 

 
נאשר   מר יוסף ניסן:  בואו  אומר  קובי  אז    70,000אז  הגדלה  נצטרך  ואם   ,₪

 יושבים כל שבוע.  . אנחנו  1.1.21-פתיחה ב לפחות שלא נעכב את ה 
 

 בסדר.   גב' ברוריה אליעז: 
 

   -רגע, אנחנו יושבים כל שבוע בישיבת היגוי  מר יוסף ניסן: 
 

ה  גב' ברוריה אליעז:  לא  זה  בסדר,  עכשיו    20,000-זה  רוצה  אני  די.  העיקרון  זה   ,₪
 כעיקרון לשמור כסף לחטיבת ביניים.  

 
 צודקת.   :מר שלומי שטרית

 
פה    ולא  גב' ברוריה אליעז:  שם    100,000לזרוק  פה    ₪100,000  פה    ₪200,000,   ₪

 ₪ די.    ₪20,000 פה עוד    ₪300,000, פה    70,000
 

 צודקת.   :מר שלומי שטרית
 

 די.   גב' ברוריה אליעז: 
 

   -אני רוצה  : קובי נודלמן   עו"ד 
 

 ₪.    70,000באמת. ואני אצביע על   גב' ברוריה אליעז: 
 

   -ברוריה, ברוריה ולהשתדל גם. רגע   :טריתמר שלומי ש 
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   -שלומי, שלומי  מר יוסף ניסן: 
 

 אבל לפני כן, לפני שאנחנו מצביעים, זה חשוב.   :מר שלומי שטרית
 

 שלומי, שלומי, עזוב נו.   מר יוסף ניסן: 
 

   -לפני שאנחנו מצביעים  :מר שלומי שטרית
 

   -שלומי זה סתם  מר יוסף ניסן: 
 

   -תה אל תגיד לי שלומי א  :מר שלומי שטרית
 

 הרי אתה סתם מעכב כרגע נו.   מר יוסף ניסן: 
 

מבקש   :מר שלומי שטרית ועוד    100,000אתה  ב   ₪200,000    ₪100,000  להגדיל   ,₪-
 ₪ את המחשבים.    100,000

 
 רגע, זה תב"ר אחר, בוא נעבור אליו.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 
 ₪.    00355,0ותראה באולם מחולות זה   :מר שלומי שטרית

 
 ₪?   70,000-מי בעד ההגדלה של ה  מר יוסף ניסן: 

 
 אבל בוא נעבור לתב"ר השני.  : קובי נודלמן   עו"ד 

 
 ₪?    70,000-מי בעד ההגדלה של ה  מר יוסף ניסן: 

 
 ... ברוריה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 
 יופי. מי נגד? מי נגד? אין. מי נמנע?   מר יוסף ניסן: 

 
 ת על מה.  אני לא יודע   גב' רונית ד. עייאש: 

 
 ₪ הגדלה, של מועדון הנוער ומרכז צעירים.    70,000 ן: מר יוסף ניס 

 
 אני אבקש שיביאו גם פירוט.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 
 הא בכפוף לפירוט, תביאו פירוט.   גב' ברוריה אליעז: 

 
 רגע אתם בנמנעים או בנגד, לא הבנתי.   גב' עדנה זטלאוי: 

 
 בכפוף לפירוט.   מר יוסף ניסן: 

 
 תוסיפי בכפוף לפירוט.  עדנל'ה   ברוריה אליעז:   גב' 

 
 את בעד? היא בעד. את בעד?   מר יוסף ניסן: 

 
 אני לא.    : גב' עדי זנד
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 מה נמנעת נגד מה?   מר יוסף ניסן: 
 

 אני נמנעת.    : גב' עדי זנד
 

 שלומי בעד.   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

 בכפוף לפירוט.   גב' עדנה זטלאוי: 
 

 ד?  שלומי בע  מר יוסף ניסן: 
 

 שלומי בעד.   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

 לקובי נצביע בעד.   :מר שלומי שטרית
 

 שלומי, קובי, יוסי, ברוריה, שלומי.   גב' עדנה זטלאוי: 
 

 אבל חבר'ה אני מבקש.   :מר שלומי שטרית
 

   -את היית מה? את היית  גב' עדנה זטלאוי: 
 

 אני נמנעת.    : גב' עדי זנד
 

 .  רונית בעד  : קובי נודלמן   עו"ד 
 

   -הגדלת תב"ר   טוב,  מר יוסף ניסן: 
 

 רונית נגד.   גב' עדנה זטלאוי: 
 

 בעד.   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

 בעד.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 רונית בעד?   גב' עדנה זטלאוי: 
 

   -בכפוף ל   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

לנו   : קובי נודלמן   עו"ד  אכפת  אנחנו  לראות.  רוצים  אנחנו  גם  הפירוט,  את  לנו  יביאו 
 ירוט.  שלא יבזבזו ונראה את הפ 

 
 כל שקל.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 כן, יופי. בסדר.   גב' ברוריה אליעז: 

 
 תוצאות ההצבעה: 

 יוסי, ברוריה, שלומי, קובי, עפר   –בעד  
 6  - בכפוף לקבלת פירוט   –רונית   

 0  -      נגד 
 1  -     עדי   –נמנעת  
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 מרכז הצעירים   –  349ר  הגדלת תב"ר מספ לאשר  ברוב קולות  : הוחלט  החלטה 
 בכפוף לקבלת פירוט התב"ר. ₪ במימון קרן לעבודות פיתוח,    70,000ל סך  ע 

   ₪.   3,070,000התב"ר יעמוד על סך  לאחר ההגדלה  
 

 ציוד ומחשוב.    382הגדלת תב"ר   מר יוסף ניסן: 
 

 ₪?    100,000-למה זה קפץ ב  :מר שלומי שטרית
 

 חגית.   מר יוסף ניסן: 
 

 לא, זה לא קפץ.   : ן חגית מ. מימו גב'  
 

 ₪.    100,000זה היה   :שלומי שטרית מר
 

הזמן   : חגית מ. מימון גב'   שכל  משהו  שזה  בגלל  הבאה.  לשנה  שריון  זה  אסביר.  אני 
   -משתמשים בו, וכל פעם צריך מחשב פה ומחשב ניד 

 
 ₪.    100,000-אז נעביר את זה לשנה הבאה את ה  :מר שלומי שטרית

 
 ?  מה זה משנה לאשר את זה   אבל  : חגית מ. מימון גב'  

 
 אז זה גם בשנה הבאה נעביר את זה.   :מר שלומי שטרית

 
 מה זה משנה?   מר יוסף ניסן: 

 
 זה תב"ר.   : חגית מ. מימון גב'  

 
 ... לשנה הבאה. אנחנו מדברים על השנה הזאת.   :מר שלומי שטרית

 
   -קודם כל היתרון בתב"ר  : חגית מ. מימון גב'  

 
שמבי חגי  :מר שלומי שטרית ייתכן  לא  סליחה,  ומבקשים    100,000אים  ת   ₪200,000  

 עלייה.    ₪100%. זה  
 

 שלומי אבל מה זה קשור.   מר יוסף ניסן: 
 

אוכל   : חגית מ. מימון גב'   אני  פעם  שכל  משהו  לי  שיהיה  רוצה  אני  רגע,  בכל  לא  זה 
 להשתמש בו.  

 
 -₪   351,000וגם במחולות זה   :מר שלומי שטרית

 
 רגע, חכה תב"ר תב"ר.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 
 לא, זה הכול ביחד.   :מר שלומי שטרית

 
 זה לא ביחד.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 
 זה הכול ביחד.   :מר שלומי שטרית
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ד  רונית  מוציאים    עייאש:   . גב'  שנה  כל  תקשיב  המחולות.  עם  על    100,000רגע   ₪
כך   כל  למה  יודעת  לא  אני  אותם,  משפצים  שנה.  כל  מחשבים, 

   -הרבה 
 

 ם שיפוצי קיץ, על אותו עקרון.  כמו ע  : חגית מ. מימון '  גב 
 

 הא זה שיפוצי קיץ?    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

   -לא, אני אומרת זה כמו שיש תב"ר של שיפוצי קיץ  : חגית מ. מימון גב'  
 

 ₪ המחשבים כל שנה, זה מטורף.    100,000ברור. אבל למה    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 ₪ כמה חילקנו?    000125,₪ למחשבים.    250,000כי חילקו   :מר שלומי שטרית
 

 לא, זה משהו אחר. זה של מפעל הפיס.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 ₪ אנחנו לא?    125,000-ו   ₪ מפעל הפיס   125,000 :מר שלומי שטרית
 

 לא, לא קשור אבל לפרויקט הזה.   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

  000100,בל למה באמת כל שנה  לא, לא קשור. באמת לא קשור. א   עייאש:   . גב' רונית ד 
 ₪? תסבירו.  

 
משריינים   : חגית מ. מימון גב'   פשוט  אנחנו  אבל,  בשנה  יהיה  לא  שזה  להיות  יכול 

₪. השנה היה הכנת מכרז שהיועץ    ₪100,000. השנה היה    100,000
 נכנס לפה, את מבינה?  

 
  ₪ האלה?   100,000-ומה צריך לעשות ב  גב' ברוריה אליעז: 

 
משהו  : מימון חגית מ.  גב'   שיש  פעם  אם    כל  תשתיות,  לתקן  זה  אם  במחשוב,  שקשור 

   -זה לקנות מחשב נייד, אם זה להחליף מחשב נייח 
 

 אז יש לך תב"ר.   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

   -אז יש תב"ר  : חגית מ. מימון גב'  
 

 אז תבואו תבקשו, למה אני צריך כבר לאשר את זה מראש, שנדע.   :מר שלומי שטרית
 

 ₪.    10,000אבל זה יכול להיות הוצאה של  ... כל פעם.   : מ. מימון חגית  גב'  
 

 אנחנו רוצים להתחיל להדק את החגורה חגית.   :מר שלומי שטרית
 

 ₪.    ₪20,000 של    5,000של   : חגית מ. מימון גב'  
 

   -חגית, חגית, אנחנו רוצים להדק מגמתי  :מר שלומי שטרית
 

 רעון יש לנו.  באה ותגידו לנו איזה גי חגית אנחנו נגיע לישיבה ה   : גב' עדי זנד
 

ואני   :מר שלומי שטרית טוב.  לא  למקום  הולכים  ואנחנו  להבים,  ביישוב  החגורה  את 
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   -רואה שאנחנו הולכים למקום לא טוב, ולכן כל שקל 
 

ומוסיפים,   : גב' עדי זנד ומוסיפים,  ומוסיפים,  ישיבה  כל  יושבים  אנחנו 
אנחנ  התקציב  על  שתהיה  הבאה  גירעון  ובישיבה  באיזה  נראה  ו 

 נחנו.  א 
 

 ₪ לתב"רים.    640,000בישיבה קודמת סגרנו   : חגית מ. מימון גב'  
 

 )מדברים יחד(  
 

 יש יתרה בתב"ר הזה או אין יתרה?   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

 לא.   : חגית מ. מימון גב'  
 

 אין יתרה בתב"ר.   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

   -ה לי, שאם אני אצטרך בגלל זה אני צריכה שיהי  : חגית מ. מימון גב'  
 

₪ שיש לך את תצבעי    1,200,000-לא, מה שאת אומרת זה מתוך ה   עייאש:   . גב' רונית ד 
   -₪   1,200,000-מתוך ה 

 
 כן, כן.   : חגית מ. מימון גב'  

 
 ₪.    100,000היא תצבע    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 נכון.   : חגית מ. מימון גב'  

 
   -לא לבזבז את זה   זאת אומרת שהיא תדע   עייאש:   . גב' רונית ד 

 
   -די רונית אני מכיר את זה  :שלומי שטרית מר

 
 אני צובעת את זה.   : חגית מ. מימון גב'  

 
את   :מר שלומי שטרית מעקב,  איזה  הסיפור,  ונגמר  שעובר  כסף  זה  צבוע,  כסף  זה 

 תראי את זה? מי יראה את זה?  
 

 אתה לא יכול להוציא ממנו שלומי.   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

 יכול שלומי, יש כללים לתב"רים.  אתה לא    עייאש:   . נית ד גב' רו 
 

 ברגע שעכשיו הצבעת, אתה לא יכול לעשות עם זה שום דבר.   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

 בדיוק, יש כללים לתב"רים.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

לקרן   גב' עדנה זטלאוי:  אותו  מחזירים  ואנחנו  התב"ר,  את  סוגרים  כן  אם  אלא 
 לעבודות פיתוח.  

 
 נכון בדיוק, כמו שעשינו פעם שעברה.   : חגית מ. מימון גב'  
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   -יש לה תב"ר ריק, היא צריכה תב"ר, יש לך כסף  : קובי נודלמן   עו"ד 
 

 ₪ חריגה.    355,000טוב, בואו נגיד למחולות הזה,   :מר שלומי שטרית
 

 ₪ ואחרי ששריינתי לשנה הבאה.    640,000-החזרתי את ה  : חגית מ. מימון גב'  
 

 בואו נסכם את זה. מי בעד ההגדלה הזו?  טוב חברים,   וסף ניסן: מר י 
 

   -צריך שזה ישוריין  גב' ברוריה אליעז: 
 

 כן.   : חגית מ. מימון גב'  
 

 -והיה ו  גב' ברוריה אליעז: 
 

   -ברוריה, קובי  גב' עדנה זטלאוי: 
 

 זה לשריון.   גב' ברוריה אליעז: 
 

 ?  מי עוד? שלומי מה קורה איתך  גב' עדנה זטלאוי: 
 

 א יודע...  ל  :מר שלומי שטרית
 

 אז פה אחד.   גב' עדנה זטלאוי: 
 

 את כותבת שזה לשריון, נכון?  גב' ברוריה אליעז: 
 

  )מדברים יחד( 
 

 ציוד ומחשוב   –  382הגדלת תב"ר מספר  : הוחלט פה אחד לאשר  החלטה 
 . ₪   ₪200,000 במימון קרן לעבודות פיתוח, כך שהתב"ר יעמוד על סך    100,000על סך  

 
 שלומי מחולות. חשבתי כל הזמן הוא מדבר על מכולה, לא הבנתי.    : עייאש   . גב' רונית ד 

 
על   : חגית מ. מימון גב'   נפתח  הוא  מחולות  עוד    3אולם  צריך  ועכשיו   ,₪ מיליון 

355,000    .₪ 
 

 מה קרה פה?   :מר שלומי שטרית
 

 יש חריגה.   : חגית מ. מימון גב'  
 

  ₪355,000 אולם מחולות,    מיליון   3ריה, ברוריה,  מה קרה פה? ברו  :מר שלומי שטרית
 ₪ חריגה.  

 
   -רגע כמה  : קובי נודלמן   עו"ד 

 
 זה פחות...   מר יוסף ניסן: 

 
 כמה מ"ר?   : קובי נודלמן   עו"ד 
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 ₪.    355,000 :מר שלומי שטרית
 

 כמה מ"ר יש שם?   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

 חבר'ה כמה וילות יכולים לבנות?   גב' ברוריה אליעז: 
 
זה לא ימשיך,    אני לא  :ר שלומי שטריתמ יעבור,  יודע, אני אומר לכם חברים, זה לא 

אין   האלה.  החריגות  יהיה  לא  זה  יהיה.  לא  זה  ייקרה,  לא  זה 
   -בעיה, אנחנו הכול אלי לוי, אלי לוי. אבל לנו 

 
 ... לא, אני מצטערת.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 במשמרת שלנו...   :מר שלומי שטרית

 
   -מיליון ₪   3על זה    מתי הצבענו  ריה אליעז: גב' ברו 

 
 השאלה הקודמת ששאלתי פה תופסת.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 ₪.    300,000-אני צריכה לסגור תב"ר שהוא חרג ב  : חגית מ. מימון גב'  

 
 את החריגה שכבר בוצעה ואנחנו מאשרים בדיעבד.  ה  אני מכס   עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 חריגה?  למה בוצעה    : גב' עדי זנד

 
 מיליון ₪ למחולות.    3מתי הצבענו על   ליעז: גב' ברוריה א 

 
 זו הנקודה פה במחולות...   עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 )מדברים יחד(  

 
ב  גב' ברוריה אליעז:  זה  ריקים.  2017-גם  מגרשים  צריך  היה  הוא  למה  מבינה  אני   .

 הוא בנה וילות בלי מגרשים.  
 

 ייקרה?  ואם לא נאשר אז מה    : גב' עדי זנד
 

 לא מאשרים.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 ואם לא נאשר מה ייקרה?    : גב' עדי זנד
 

   -₪   355,000-יוסי, יוסי, לפני שבזבזתם את ה  :מר שלומי שטרית
 

 הייתם צריכים לבוא אלינו.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 למה לא הבאת את זה לישיבת מועצה שנאשר לך את התב"ר הזה?   :מר שלומי שטרית
 

   -איך אמרת לי לפני דקה לא תתפסי אותי   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 אתה עכשיו רוצה שנאשר לך משהו שכבר עשית?   :מר שלומי שטרית
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 מה היה שם אלעד?   מר יוסף ניסן: 
 

 לא יודע.   : מר אלעד ארזי 
 

 מה?   מר יוסף ניסן: 
 

 לא יודע.   :מר שלומי שטרית
 

   -יודעת הוא לא יודע, היא לא    : גב' עדי זנד
 

   -מבקר, מבקר  :יתמר שלומי שטר
 

 ₪.    300,000הוא לא יודע, הלכו    : גב' עדי זנד
 

עם   :מר שלומי שטרית קרה  מה  בבקשה.  זה  את  תבדוק  המבקר,  ₪,    355,000אדוני 
 בסדר? תודה.  

 
 .  2017-זה גמר חשבון של חשבון שהתחיל ב  : חגית מ. מימון גב'  

 
 יודע להסביר אבל...  שנייה, מישהו   : קובי נודלמן   עו"ד 

 
 )מדברים יחד(  

 
 -אבל זה לא מעניין, את מבקשת ממני שאני... משהו בלי   עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 )מדברים יחד(  

 
ה  :מר שלומי שטרית כל  של  פירוטים  בבקשה  רוצה  אני  ₪    355,000-פירוט, 

 ותאריכים.  
 

 .  2018-היינו, מה זה לא? אנחנו מ   2019-ב   : גב' עדי זנד
 

 רים יחד(  )מדב 
 

שהוא   : . מימון חגית מ גב'   מה  של  סופי  חשבון  לא  זה  היום,  סופי  חשבון  כשמביאים 
 עשה אתמול.  

 
 היינו פה.    2019-ו   2018-ב .  2019,  2018אני הבנתי של    : גב' עדי זנד

 
 הנה הפירוט של הכרטסת.   : חגית מ. מימון גב'  

 
 .  הכרטסת פה, בסדר? אתם יכולים לקבל אותה  מר יוסף ניסן: 

 
שום    איך  : גב' עדי זנד מונף  לא  רואה,  לא  אחד  ואף  גירעון,  לכזה  מגיעים  הם 

 דגל אדמדם משהו ורדרד?  
 

   -איפה יועץ משפטי, אפשר לקבל פה ייעוץ   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 רגע יש לי שאלה, החוזה שלו מאפשר את ההגדלה?   : קובי נודלמן   עו"ד 
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לבקש לאשר את זה  סף בוזבז ובאים ממני  מה קורה במקרה שהכ   עייאש:   . גב' רונית ד 

בדיעבד, אחרי שכבר הוציאו את הכסף. איך אתה מגן עליי כיועץ  
 משפטי של המועצה ולא של ראש המועצה?  

 
מאשרת   עו"ד יגאל ברק:  המועצה  אם  כל  מאשרת  קודם  היא  אז  מסוים,  תקציב 

 אותו.  
 

 לבקש את החריגה.    אבל היא אישרה פחות, עכשיו היא באה   עייאש:   . גב' רונית ד 
 
   -מיליון ₪   3היא אישרה תקציב, היא אישרה   :ר שלומי שטריתמ
 

 אני לא אישרתי.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 -מיליון ₪   3.5היא אישרה, היא לא אישרה   :מר שלומי שטרית
 

ד  רונית  לא    עייאש:   . גב'  ואני  מבקשת  היא  עכשיו  החריגה.  את  אישרתי  לא  אני 
 מאשרת.  

 
 ראים לזה להכשיר את השרץ.  במילים פשוטות קו   : דגב' עדי זנ

 
ד  רונית  על    עייאש:   . גב'  אומר  אתה  מה  מתנהג?  אתה  איך  בדיוק.  אומר?  אתה  מה 

 התנהגות כזאת?  
 

 אני אומר את זה ככה, קודם כל מוסכם שצריך להוציא כסף...   עו"ד יגאל ברק: 
 

 שמה? לא ברור.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

   -דר הדברים לומר זה ברור שצריך ס כ  עו"ד יגאל ברק: 
 

 זה בחוק או זה לא בחוק. מה זה מוסכם?   :מר שלומי שטרית
 

 -... שמוציאים כספים לפי תקציב. אבל אם  עו"ד יגאל ברק: 
 

 לא, לפי תקציב הוא אומר.     : דוברת
 

 לפי תקציב מאושר.   עו"ד יגאל ברק: 
 

 ברור, ברור.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

ואג   once ק: עו"ד יגאל בר  המצב  לא  קרה  שזה  פרויקטים  כמעט  אין  מניסיון,  ב 
   -קורה, אבל ברגע שפרויקט חרג, אז אם אתם מאשרים אותו 

 
   -לא מאשרים   עייאש:   . גב' רונית ד 

 
   -שנייה, אם  עו"ד יגאל ברק: 

 
 ₪ חריגה.    120,000אגב את גינת הכלבים את אישרת   מר יוסף ניסן: 
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   -רים את החריגה אם אתם מאש  עו"ד יגאל ברק: 
 

 מזכיר לך.   יוסף ניסן: מר  
 

 נכון.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 נכון.   מר יוסף ניסן: 
 

   -אני אומר  עו"ד יגאל ברק: 
 

 מה זה גינת כלבים?   גב' ברוריה אליעז: 
 

 -אם אתם מאשרים את החריגה  עו"ד יגאל ברק: 
 

 הביאו לנו את זה בדיעבד, אז זה היה בסדר.   מר יוסף ניסן: 
 
 א, לא היה בסדר.  ל   עייאש:   . ב' רונית ד ג 
 

 עכשיו שואלים שאלות, עכשיו זה מבקר.   מר יוסף ניסן: 
 

   -לא, לא בסדר בכלל, אני הפכתי על זה   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 לא, לא פנית אליו אז.   מר יוסף ניסן: 
 

 ולא אישרתי.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 את לא פנית אליו.   מר יוסף ניסן: 
 

 אישרתי את זה.    אבל לא   עייאש:   . נית ד גב' רו 
 

 את לא אישרת?   מר יוסף ניסן: 
 

 אני לא אישרתי לכלבים, תשאל את לב.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 רגע, יש שאלה שהיא חשובה.   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

 )מדברים יחד( 
 

 את בטח הצבעת בעד.   מר יוסף ניסן: 
 

 אני אומרת לך שלא.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 
 י יש לי שאלה רגע.  יוס  : קובי נודלמן   ו"ד ע 
 

 אני אוכיח לך.   מר יוסף ניסן: 
 

לנו   : קובי נודלמן   עו"ד  ידוע  חגית, הקבלן הגיש חשבונית של סיום הפרויקט, זה היה 
 אחרי שהוא סיים או במהלך הוא קיבל אישור לחריגה הזאת?  
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 לאחרונה תופסים אותך בהרבה זה.   מר יוסף ניסן: 
 

 אישור לחריגה, אז יש בעיה.  אם הוא קיבל   : נודלמן קובי    עו"ד 
 

 גם הצופים.   מר יוסף ניסן: 
 

   -אם הוא בא אלינו בסוף ואמר: חבר'ה הביצוע חריגה  : קובי נודלמן   עו"ד 
 

 עד כמה שאני יודעת...  : חגית מ. מימון גב'  
 

 )מדברים יחד(  
 

   -את הפרויקט הרי הוא לא היה מבצע, אלא אם כן הוא סיים   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

 מי בנה את זה? מי בנה את אולם המחולות הזה?   :מי שטריתמר שלו
 

 יש לו התייקרויות בחוזה?   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

 נראה צ...   גב' עדנה זטלאוי: 
 

 -לא קיבלתי את התשובה, איך אני   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 )מדברים יחד(  
 

 הזה?    בשנה הזאת מה יצא כסף בפרויקט  מר שמואל לביא: 
 

 מי הוציא, מי חתם על הכסף?    : גב' עדי זנד
 

 שנייה, רונית את שאלת שאלה בואי תני לי להשלים את התשובה.   עו"ד יגאל ברק: 
 

 באמת אני שאלתי שאלה, תנו לו להשיב.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

   -אני אומר התשובה היא כזאת  עו"ד יגאל ברק: 
 

 שאלתי שאלה.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

איך  בשבי  עו"ד יגאל ברק:  החוזית  השאלה  לגבי  עבודה.  עשה  הקבלן  שיהיה...  ל 
וצריך אולי לבדוק. אבל   ואיך... אני לא מכיר את הפרטים  אישרו 
אני אומר כעיקרון ברגע שמאשרים את התקציב, אפשר לשלם לו.  
אין   כי  לו,  לשלם  אפשר  אי  אז  התקציב,  את  מאשרים  לא  אם 

 מה שקורה.  ת משפט. זה בדרך כלל  תקציב. ואז זה יגיע לבי 
 

ד  רונית  של    עייאש:   . גב'  משפטי  יועץ  אתה  עכשיו  פה,  משהו  התהליך.  כל  אבל  לא, 
הובטח   שהוצא,  אחרי  ומבקש  בא  מישהו  ואומר  בא  אתה  מועצה, 
או לא הובטח הכסף, באים מאיתנו לאשר את זה. אני לא חותמת  

לנקות  בשביל  חותמת  לא  אני  הבנתי.  לא  אני  איך    גומי,  פה, 
 לבנים.    אומרים דפים 

 
   -שוב זה לא עניין של לנקות או לא לנקות, אני אומר  עו"ד יגאל ברק: 
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 לא עושה את זה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
   -אם לא מאשרים  עו"ד יגאל ברק: 

 
 )מדברים יחד(  

 
יכול   : קובי נודלמן   עו"ד  רק,  להבין  רוצה  אני  תקציב,  אישור  של  העניין  את  הבנו 

העני   להיות  בגמר  בא  בסוף  שהקבלן  לי  עלה  חבר'ה  ואמר:  ין, 
   -יותר 

 
   -אני אומר יכול להיות  עו"ד יגאל ברק: 

 
₪, אפילו מוכנים הם לא באים.    350,000הם גם לא באים מוכנים   :מר שלומי שטרית

 ₪ נו באמת.    350,000משתינים מהמקפצה. על  
 

 )מדברים יחד(  
 

   -גיש חשבון העבודה ויש חריגה וה   אותו קבלן שביצע את  עו"ד יגאל ברק: 
 

 שחורג אוקיי.   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

 כן, ואישרו לו. האם מגיע לו או לא מגיע לו.   עו"ד יגאל ברק: 
 

 זה יכול להתברר גם בבית משפט.   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

 נכון.   עו"ד יגאל ברק: 
 

הסוגי  : קובי נודלמן   עו"ד  את  לבחון  רגע  באים  כשאנחנו  שלי  הוא  השאלה  האם  ה, 
זה  את  לנו:    עשה  ואמר  וסיים,  אחד  אף  את  לשאול  בלי  בסוף 

   -חבר'ה סיימתי יותר תשלמו 
 

 לא, הכול מאושר על ידי מחלקת הנדסה.   מר יוסף ניסן: 
 

   -שאלות   2הכול אושר. יש פה   : מר אלעד ארזי 
 

 אז איך יש חריגה.   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

   -שנייה, יש ברמת הביצוע  : מר אלעד ארזי 
 

 יש אומדן.   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

לא   : מר אלעד ארזי  זה  לו,  אושר  כנראה  שזה  הביצוע  ברמת  יש  שנייה,  קובי  לא 
   -סתם. ויש ברמת הכסף 

 
 אבל למה זה אושר לו.   גב' ברוריה אליעז: 

 
   -כי כנראה הגיע לו  : מר אלעד ארזי 
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 )מדברים יחד(  
 

יכ  מר יוסף ניסן:  יש  אצלנו,  להיות  חייב  לא  ב זה  לו  ששילמו  להיות  קדנציה  ול 
 הקודמת.  

 
 לא, זה רק עכשיו. רק עכשיו, זה הסיום.   :מר שלומי שטרית

 
להיות   : קובי נודלמן   עו"ד  יכול  כי  הזה.  העניין  על  תשובות  להביא  שווה  אולי  אז 

 שיהיה לנו קל יותר לאשר את זה עם תשובות נקודה.  
 

 זוכר.  היה שמה גם משהו עם המע"מ אני   מר יוסף ניסן: 
 

 -אז יכול להיות יוסי, יכול להיות שההסבר  : דלמן קובי נו   עו"ד 
 

 יש פה פירוט של כל הסכומים.   : חגית מ. מימון גב'  
 

 תביא את זה לישיבה הבאה.   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

   -לא משנה, אבל גם אם אישור לו בחשבון חריגה  : מר אלעד ארזי 
 

 ל פירוט.  שיבה הבאה חברים. כול טוב אנחנו מעבירים את זה לי  מר יוסף ניסן: 
 

   אין בעיה.  גב' חגית מ. מימון: 
   

 יש את הנושא של התב"ר ההוא שהיינו צריכים לסגור.   מר יוסף ניסן: 
 

   -שלחתי לכם במייל הסבר  : חגית מ. מימון גב'  
 

   -לא הבנתי כלום. תקשיבי את כותבת, לא הבנתי   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

   -ריכים תי סדר כרונולוגי, תא כתב  : חגית מ. מימון גב'  
 

   -סדר כרונולוגי לא   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 בדיוק מה קרה.   : חגית מ. מימון גב'  
 

 הנה והאמת היא עדתי פה, גם היא לא הבינה.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 תב"ר של מה?   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

 לא הבנתי כלום.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 בוגרת כלכלה.    יש לי תירוץ, אני לא   אבל אני   : גב' עדי זנד
 

 על מה אתם מדברות חגית?   גב' ברוריה אליעז: 
 

 .  337תב"ר   : חגית מ. מימון גב'  
 

 מעגל תנועה ששאלתם בישיבה הקודמת.   גב' עדנה זטלאוי: 
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 יחידות מתמטיקה זהו.    5-אני עצרתי ב   : גב' עדי זנד

 
 מה רצית.  תמשיכי, בואי תסבירי לנו    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 אוקיי.   : מ. מימון חגית  גב'  

 
 זה לא מספיק עדי.   גב' ברוריה אליעז: 

 
 יחידות מתמטיקה שם נעצרתי זהו.    5  : גב' עדי זנד

 
 לא מספיק מתוקה.   גב' ברוריה אליעז: 

 
 טוב אני אנסה לתמצת.   : חגית מ. מימון גב'  

 
 זה תב"ר נוסף?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 מה?   : חגית מ. מימון גב'  

 
 .  2016-זה תב"ר שאושר ב  מר יוסף ניסן: 

 
לא, זה תב"ר שרצינו לסגור אותו בישיבה הקודמת. השם שלו היה   : חגית מ. מימון גב'  

רימון ורדית, זה השם המקורי שלו, וכשבאנו לסגור אמרתם אבל  
 לא נעשה כלום ברימון ורדית.  

 
 נכון, כי זה במקום אחר.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 
 ברימון נחליאלי.    מסתבר בסוף שזה  ניסן: מר יוסף  

 
 בדיוק, מסתבר שזה נעשה ברימון נחליאלי.   : חגית מ. מימון גב'  

 
 זה מעגל התנועה הזה.   מר יוסף ניסן: 

 
 דיברנו על זה במועצה האחרונה.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 
 נכון, נכון.    : גב' עדי זנד

 
   -קשור   נכון, אבל מה שאני עשיתי זה  : חגית מ. מימון גב'  

 
 )מדברים יחד(  

 
 יפה, אני אסביר לכם מה היה.   : חגית מ. מימון גב'  

 
 תסבירי, תסבירי.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
הוא    2015בסוף   : חגית מ. מימון גב'   תכניות,  ממנו  ביקשו  ד.א.ל.  שנקרא  לקבלן  פנו 

והגב  ורדית  הודן  רימון  צומת  על  תכניות  הגפן.  נתן  בז  צומת  הת 
   -בלה התק   2016-ואז ב 
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 זה יועץ זה לא קבלן, זה יועץ.   גב' עדנה זטלאוי: 
 

 יועץ?   : חגית מ. מימון גב'  
 

 יועץ בסדר.   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

 אוקיי יועץ.   : חגית מ. מימון גב'  
 

 מתכנן כאילו.   גב' עדנה זטלאוי: 
 

גם אמר  : חגית מ. מימון גב'   הוא  ואז  יע   אוקיי,  כ שזה    ₪2016. באוגוסט    900,000-לה 
רד התחבורה אישר את ההשתתפות שלו, ואז זה עלה בנובמבר  מש 

לישיבת המועצה, ואושר התב"ר הזה עם השם המקורי שלו.    2016
לאט לאט איפה שהוא בין השנים, הסתבר שלא רוצים לעשות את  
רימון   בכיכר  זה  את  ועושים  והולכים  המקורי,  במיקום  זה 

 ימון, אוקיי?  נחליאלי ולא ר 
 

 אוקיי.    אש: עיי   . גב' רונית ד 
 

יתרה   : חגית מ. מימון גב'   יש  וכרגע  כמו שצריך,  עמד  כל החשבוניות הכול  נאספו  ואז 
   -₪   318,000של  

 
   -לא, ונשלח למשרד התחבורה בשם השם  מר יוסף ניסן: 

 
   -אבל זה נשלח למשרד התחבורה, ומשרד התחבורה שילם את ה  גב' עדנה זטלאוי: 

 
 שילם.   : חגית מ. מימון גב'  

 
 שילם.   וסף ניסן: מר י 

 
 באיזה מהשמות הוא שילם?    : גב' עדי זנד

 
 שילם הראשון לפני שזז.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
ה  : חגית מ. מימון גב'   את  עדיין  היה  בכותרת  הוא  לא,  החשבוניות    337-לא,  כל  אבל 

   -והסטפה של החומר היה נחליאלי 
 

 נחליאלי.    רימון  מר יוסף ניסן: 
 

 קיבל את כל הפירוט.   : חגית מ. מימון גב'  
 

 אז צריך רק לשנות שם?   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

 לשנות שם ולסגור את התב"ר הזה.   מר יוסף ניסן: 
 

 נו אז די, על שם אי אפשר להתווכח.   גב' ברוריה אליעז: 
 

 ופה יש יתרה.   : חגית מ. מימון גב'  
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 .  ₪ שעוברים לקרן לעבודות פיתוח   00318,0יש יתרה של   מר יוסף ניסן: 
 

 יופי.   גב' ברוריה אליעז: 
 

   -אפשר לקזז עם התב"ר ה  : חגית מ. מימון גב'  
 

 טוב אז כולם?   מר יוסף ניסן: 
 

 -לא, לא   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 רגע, הם אישרו את זה אבל.   גב' עדנה זטלאוי: 
 

 אני צוחקת.   : חגית מ. מימון גב'  
 

 אפילו לא בצחוק.    : עייאש   . גב' רונית ד 
 

 חוש הומור.   : מימון   חגית מ. גב'  
 

 אין חוש הומור.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 שנייה, אתם אישרתם את זה בישיבה הקודמת.   גב' עדנה זטלאוי: 
 

 אבל אם אישרנו את זה בישיבה הקודמת.   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

 אישרנו בכפוף להסבר.   מר יוסף ניסן: 
 

 שנשאר?    אפשר שזה יעבור לחטיבת ביניים מה  גב' ברוריה אליעז: 
 

 תראי את אספת כבר מלא היום.    : גב' עדי זנד
 

 )מדברים יחד(  
 

 עכשיו אני מתחילה.   גב' ברוריה אליעז: 
 

ועוד    300,000ברוריה,   : גב' עדי זנד ועוד    ₪100,000  כבר    ₪100,000  את   ₪
 בחצי מיליון ₪.  

 
 .  ים טוב, בואו נתקדם חבר  מר יוסף ניסן: 

 
 ים?  רגע מאשר  : קובי נודלמן   עו"ד 

 
 אישרנו כבר, אישרנו בכפוף להסבר.   מר יוסף ניסן: 

 
 תשובות לשאילתות.    -  9לסעיף  

 
 טוב שאילתות.   מר יוסף ניסן: 

 
 רגע יוסי, רציתי איפה שהשאילתה של הוועדות.   עו"ד יגאל ברק: 

 



 

 76 

 ובנייה כן יש.    כן, אין רוב ליו"ר בוועדה, אבל רק בתכנון  מר יוסף ניסן: 
 

 לא, אנחנו לא בתכנון ובנייה עכשיו, מדברים על ועדות רגילות.   עו"ד יגאל ברק: 
 

 במועצה אין קול שני ליו"ר ועדה.   גב' עדנה זטלאוי: 
 

 אין הוראה שאומרת שחייב להיות מספר אי זוגי.   עו"ד יגאל ברק: 
 

 שמה?    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

   -למספר אי   אין הוראה  גב' ברוריה אליעז: 
 

 ה עושים במקרה של שוויון?  אז מ  פרופ' עפר לוי: 
 

 אז אנחנו בסדר עם הוועדה.    : גב' עדי זנד
 

 שוויון החלטה לא עוברת.   עו"ד יגאל ברק: 
 

 יהיה שמח.    : גב' עדי זנד
 

 שוויון החלטה לא עוברת?   גב' ברוריה אליעז: 
 

 יהיה כיף, גם שם.    : גב' עדי זנד
 

 אוקיי.    ייאש: ע   . גב' רונית ד 
 

דמרי  טוב  מר יוסף ניסן:  רונית  שתדעי  ראוי  כל  קודם  גרמניה.  מדינות  יער   ,
   -עייאש 

 
   -לא, לא, אני יכול להגיד מילה  :מר שלומי שטרית

 
  2רגע, תן לי לסיים משפט. ראוי שתדעי ששאילתות אפשר לשאול   מר יוסף ניסן: 

 שאלות בשאילתה.  
 

 .  4  עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 .  4אז את כתבת   סף ניסן: מר יו 
 

רונ  ד גב'  ל   עייאש:   . ית  לך  2-נכון. הרחבתי, רציתי, אם אתה מגביל אותי  , אני אצמצם 
 בסדר?    2-ל 

 
 אוקיי אין בעיה.   מר יוסף ניסן: 

 
 יאללה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
   -לא, ההיפך אני רוצה להגיד לך שאת פועלת לא נכון, אבל אני  מר יוסף ניסן: 

 
 זה מהר.  חבר'ה קר נורא, תעשו את   ה אליעז: גב' ברורי 
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 הולך לקראתך, בסדר?   מר יוסף ניסן: 
 

 השאלות.    4נרשם קדימה. לך לקראתי ותענה לי על    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

הצגת   מר יוסף ניסן:  הפרויקט.  הצגת  בלי  המועצה  לאישור  הובא  הנושא  טוב, 
פותחים תב"  כל  והוצג סכום, קודם  בישיבה,  פותחים  הפרויקט  ר. 

   -תב"ר, ואחרי זה אפשר תב"ר זה אומר שיש כסף ב 
 

 אין כסף בתב"ר, אתה פותח את התב"ר ומכניס כסף.   :מר שלומי שטרית
 

   -שלומי אתה מפריע לי  מר יוסף ניסן: 
 

 זה מהשכונות...   :מר שלומי שטרית
 

 אתה מפריע לי, אתה מפריע לי.   מר יוסף ניסן: 
 

שיש   :מר שלומי שטרית פות אמרת  אתה  כסף,  יש  זה  מה  תדייק.  התב"ר  כסף  את  ח 
 ודוחף לו כסף, אנחנו דוחפים לך כסף לתב"ר. וזה לא נעשה.  

 
 כן יוסי.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 ... להתייחס.   מר יוסף ניסן: 

 
 תתייחס, תכף תתחיל...   :מר שלומי שטרית

 
עדי  מר יוסף ניסן:  קק"ל  הזה  התב"ר  את  הבאנו  שאנחנו  אומרת  לא  זאת  ין 

ייבו, אז אפשר להגדיל את התב"ר  התחייבו לכסף, לאחר מכן התח 
 לפי ההתחייבות של הגורמים.  

 
לא, לא, לא, אתה לא הבנת את מהות הבסיס. אם עשית פרויקט,    עייאש:   . גב' רונית ד 

   -מיליון ₪   1.85זה לא קשור לזה. עשית והבאת פרויקט של  
 

  .851מיליון ₪. פתחנו את התב"ר על    51.8לא, זה לא פרויקט של   מר יוסף ניסן: 
 מיליון ₪.  

 
   -אתה הבאת לבקשה לאישור תב"ר   עייאש:   . גב' רונית ד 

 
   -לא, אבל  מר יוסף ניסן: 

 
   -ופרויקט של   עייאש:   . גב' רונית ד 

 
לא הבנת.   מר יוסף ניסן:  אז  גם  הבנת,  לא  עולה  אז את  עצמו  מיליון    3הפרויקט 

 ₪-   
 

   -, יוסי יוסי   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

תב  מר יוסף ניסן:  על  פתחנו  איפה    1,850,000"ר  אותו,  הגדלנו  זה  ואחרי   ₪
 הבעיה?  
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ד  רונית  תמציא    עייאש:   . גב'  אל  בכלל,  תב"ר  על  דיון  היה  לא  כי  אותו,  הגדלת  לא 
ואמרת   באת  רק  פה.  יושבת  הגזברית  הנה  דיון,  היה  לא  דברים, 

יעלה   הפרויקט  תב   3.5עכשיו  היה  לא   .₪ הגדלת  מיליון  ולא  "ר 
 ם, בטח לא לחברי המליאה.  אותו ואל תכניס מילי 

 
₪,   מר יוסף ניסן:  מיליון  לעוד  שהתחייב  גורם  עוד  יש  הבעיה,  איפה  אבל  רונית, 

 זה מקובל עליך?  
 

 לא, אני אסביר לך למה.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 לא.   :מר שלומי שטרית
 

   -אני אסביר לך למה   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 לא קשור לכסף.   :שלומי שטריתמר 
 

   -כי אני חושבת שהפרויקט הזה   עייאש:   . רונית ד   גב' 
 

 זה לא קשור לכסף.   :מר שלומי שטרית
 

ד  אני חושבת שהפרויקט הזה יכול להיות בעוכרנו, נתתי לך את כל    עייאש:   . גב' רונית 
 הנימוקים למה הוא יכול להיות בעוכרנו.  

 
   -לו מישהו רוצה לעשות סיבוב זה נראה כאי  :מר שלומי שטרית

 
   -יושב המהנדס   עייאש:   . רונית ד   גב' 

 
 על הפארק הזה.   :מר שלומי שטרית

 
   -ועוזר מהנדס שאומר לי   עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 מאיפה הביאו את הדבר הזה?   :מר שלומי שטרית

 
   -₪   3,000שהאחזקה תהיה    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 זה, לבדוק את זה גם.    צריך לבדוק את  :מר שלומי שטרית

 
רונית  פרויקט שעולה    6,000או    עייאש:   . ד   גב'    ₪6,000, לא מאמינה למילה אחת. אין 

 ₪ אחזקה.  
 

 ₪.    ₪30,000? אמרו    6,000מי אמר לך   מר יוסף ניסן: 
 

   -רונית, רונית, רונית עזבי  :מר שלומי שטרית
 

   -לא, היה כל הפרוטוקול   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 רויקט הזה?  המהות, אנחנו רצינו את הפ  :שטרית מר שלומי
 

 אני לא רוצה, הצבעתי נגד.    עייאש:   . גב' רונית ד 
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 אנחנו רוצים את הפרויקט הזה או לא רוצים את הפרויקט הזה?   :מר שלומי שטרית

 
   -טוב  מר יוסף ניסן: 

 
 אתה מחליט לבד שיהיה הפרויקט הזה?   :מר שלומי שטרית

 
 בה.  וא עבר ישיבת מועצה, אתה לא היית  כן, ה  מר יוסף ניסן: 

 
   -לא, אז זה היה מחטף. אני מבקש שתביא  :מר שלומי שטרית

 
 זה באמת היה מחטף.   עייאש:   . גב' רונית ד 

 
   -אין מחטף  מר יוסף ניסן: 

 
 את זה בבקשה עוד פעם.   :מר שלומי שטרית

 
 אין מחטף שלומי, אין מחטף.   מר יוסף ניסן: 

 
 ה מחטף.  הי  :מר שלומי שטרית

 
   -. יש פרויקט שמגיע לישיבת מועצה אין מחטף  מר יוסף ניסן: 

 
   -הפרויקט הזה הולך לקום  :מר שלומי שטרית

 
 ומאושר.   מר יוסף ניסן: 

 
   -אם הפרויקט הזה הולך לקום  :מר שלומי שטרית

 
 בוודאי שהולך לקום.   מר יוסף ניסן: 

 
ל  :מר שלומי שטרית הזה  שהפרויקט  לך  מודיע  אני  אופן  אז  בכל  אני  כי  יקום,  א 

 ד התקציב.  מצביע נג 
 

 בסדר נו.   מר יוסף ניסן: 
 

פעם   :מר שלומי שטרית קובי  התקציב,  נגד  איתי  יחד  להצביע  קובי  ממך  מבקש  ואני 
יגיע.   כפיר  שגם  מקווה  ואני  הגיע,  לא  מתי  עדי,  רונית,  אחת, 

 ואנחנו נפיל אותך. הפרויקט הזה לא יקום יוסי.  
 

 טוב.   מר יוסף ניסן: 
 

   -באמת בשיקול אלעד   יוסי   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

   -אתה תתייעץ איתנו  :מר שלומי שטרית
 

   -בחייך   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

את   :מר שלומי שטרית רוצים  הם  טובתך.  רוצים  אנחנו  רעתך,  את  רוצים  לא  אנחנו 
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רעתך, ואני אגיד לך למה. תקשיב טוב יוסי, ואני אומר לך את זה  
ותכני  כמו. פה  היטב,  היטב  שלך  למוח  זה  את  הצופים.  ס  של   ..

 הפסדת הרבה נקודות.  
 

 טוב.   מר יוסף ניסן: 
 

 הרבה נקודות יוסי.  ואתה מתחיל להפסיד   :מר שלומי שטרית
 

 אני שמח שאתה דואג לי שלומי.   מר יוסף ניסן: 
 

 אז תעצור.   :מר שלומי שטרית
 

 אני שמח.   מר יוסף ניסן: 
 

 עצור.  ת  :מר שלומי שטרית
 

 תקדם.  טוב, בוא נ  מר יוסף ניסן: 
 

 לא, לא, אני רוצה לדבר.   :מר שלומי שטרית
 

 בוא נתקדם אבל.   מר יוסף ניסן: 
 

לא   :מר שלומי שטרית אתה  תקשיב,  יוסי  גרמניה.  מדינות  יער  גרמניה,  יער  לגבי 
סגור   הכול  סגורים,  הגנים  כל  ביישוב.  פארק  אף  לפתוח  מצליח 

 כשתיגמר הקורונה.  וזה יישאר ככה. גם  
 

 אתה לא יודע על מה אתה מדבר.   מר יוסף ניסן: 
 

 גם כשתיגמר הקורונה.   :מר שלומי שטרית
 

 אז אתה לא יודע על מה אתה מדבר.   מר יוסף ניסן: 
 

   -אני לא רוצה לתת לזה  :מר שלומי שטרית
 

 אתה לא יודע על מה אתה מדבר.   מר יוסף ניסן: 
 

   -לתת לזה  :מר שלומי שטרית
 

 רים הוא פתוח.  תבוא לפארק הציפו  מר יוסף ניסן: 
 

   -שעות   4שעות    3לא, הוא פתוח, שעתיים   :מר שלומי שטרית
 

 הוא פתוח.   מר יוסף ניסן: 
 

 אנחנו פועלים...   :מר שלומי שטרית
 

 הוא פתוח.   מר יוסף ניסן: 
 

 שעות.    4-שעות ו   3לא, לא,   :מר שלומי שטרית
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   . 4ולא    3לא   מר יוסף ניסן: 

 
 הוא לא פתוח.   :מר שלומי שטרית

 
 אתה לא יודע על מה אתה מדבר.   מר יוסף ניסן: 

 
 הוא פתוח? הוא פתוח כל היום?   :מר שלומי שטרית

 
 ממש לא.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 הוא פתוח בשעות שבאים אליו.   מר יוסף ניסן: 

 
אנחנו  :מר שלומי שטרית משפטי,  יועץ  כמועצה.  לנו  אסור  לך,  מקום    אסור  סוגרים 

לז  שותף  אתה  מסיבות  ציבורי,  שאנחנו  מזה,  יודע  שאתה  ה 
 גזעניות סוגרים את הפארק הזה.  

 
 מה קשור?   : קובי נודלמן   עו"ד 

 
 זאת הסיבה האמיתית.   :מר שלומי שטרית

 
 אתה... לכולם.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 
 אומר את זה.  לא, לא, לא, אנחנו סוגרים מסיבות גזעניות, ואני   :מר שלומי שטרית

 
 מישהו אמר את זה?   : קובי נודלמן   עו"ד 

 
אני אומר את זה, כי זאת האמת. ואני מוכן לבוא ולהעיד בשבועה   :מר שלומי שטרית

שזאת האמת. אנחנו לא מצליחים לפתוח את גן הציפורים, וכולנו  
פה יודעים שזאת האמת ואנחנו לא מצליחים את גן הציפורים. אז  

פא  לקחת  רוצים  אתם  אתם  רהט?  לעיר  אותו  ולפתוח  רק 
 געתם?  השת 

 
 לא הבנתי, הרגע אמרת שסוגרים להם את זה.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 
סוגרים אותו מכיוון שברגע שאנחנו פותחים את גן הציפורים, אני   :מר שלומי שטרית

שעות מתמלא אורחים, התושבים שלנו    4אגיד לך מה קורה, אחרי  
פורים וזה הופך להיות שלהם. אבל  עוזבים את הפארק, את גן הצי 

אתה  ש  שם?  יהיה  מה  לאכוף,  יכולים  אנחנו  לסגור,  יש  מה 
 השתגעתם.  

 
 טוב, שמענו שלומי.   מר יוסף ניסן: 

 
 תעלה את זה בבקשה להצעה נוספת.    אז אני מבקש ממך יוסי  :מר שלומי שטרית

 
 זה לא ייקרה.   מר יוסף ניסן: 

 
 למה?   :מר שלומי שטרית
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 ככה.   יסן: מר יוסף נ 
 

 ו נצביע נגד יוסי, אני אעשה את הכול שאנחנו נצביע נגד.  אנחנ  :מר שלומי שטרית
 

 אין בעיה. אתה בכל מקרה תצביע נגד.   מר יוסף ניסן: 
 

כן   :מר שלומי שטרית אתה אומר שיער מדינות גרמניה אתה הולך להקים אותו? אם 
 ת אלעד.  אני מעלה את אלעד בחודש הבא לישיבה פה, אני מעלה א 

 
   -יש צוות  מר יוסף ניסן: 

 
 אני אומר לכם אני הולך למלחמה, אתה יודע אני אוהב מלחמות.   :מר שלומי שטרית

 
 כן.   מר יוסף ניסן: 

 
 אני מעלה את אלעד בישיבה הבאה.   :מר שלומי שטרית

 
 בסדר, אין בעיה.   מר יוסף ניסן: 

 
 אוקיי, בתקציב יעלה אלעד.   :מר שלומי שטרית

 
 טוב.   וסף ניסן: מר י 

 
 מה אני אעשה.   :מר שלומי שטרית

 
   -לאור זאת אבקש לקבל תשובות  מר יוסף ניסן: 

 
 אין מה לעשות.   :מר שלומי שטרית

 
כמה   מר יוסף ניסן:  המתחם?  של  אחזקה  עלות  מה  אחזקה,  הבאים:  לנושאים 

 יגבה מקופת המועצה לטיפול השוטף של המתחם המתוכנן?  
 

ון בתרומה מגרמניה. מה קורה  לא, לא, קודם כל הסיפור של המימ   : עייאש   . גב' רונית ד 
תרומה?   יש  שיח?  יש  מתקדמת?  לא  היא  מתקדמת  התרומה?  עם 
ופתאום   כי אמרתי שהוא לא חוקי,  יש משהו? הרי לקחתם משהו 

 הסבתם אותו להיות תרומה מיער גרמניה.  
 

 היישוב.  יש פה דברים הזויים, רוצים להרוס פה את   :מר שלומי שטרית
 

 בי, כולנו יודעים על מה מדובר.  קו   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 לא רוצים להרוס את היישוב.   :מר שלומי שטרית
 

 בואו יער מדינות גרמניה אסור שיקום נקודה.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

לי   :מר שלומי שטרית אמרו  מה  יודע  אתה  משהו,  לך  להגיד  רוצה  אני  יודע  אתה 
על הצופים, שתו האויבים שלי? אמר  'שתוק שלומי  לי:  יער  ו  על  ק 

באמת   אנחנו  לא,  אנחנו  לחטוף.'  לו  תן  לו,  תן  שתוק,  גרמניה, 
מתכוון   לא  אני  להתמודד,  מתכוון  לא  אני  היישוב.  לטובת 
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 פוליטיקה, אני מתכוון לטובת היישוב.  
 

 אלעד לגבי התרומה.   מר יוסף ניסן: 
 

 כן.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 התרומה מגרמניה.   ן: מר יוסף ניס 
 

 אין לנו עדיין תשובה, אנחנו מחכים, הם בוחנים את זה.   : י מר אלעד ארז 
 

 ממי? למי פניתם?    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 העברנו להם החומרים, העברנו להם את הכול?   מר יוסף ניסן: 
 

 בטח.   : מר אלעד ארזי 
 

 למי? מי זה? מול מי זה מתנהל?    : עייאש   . גב' רונית ד 
 

   -רם גרמני שעשה איתנו סיור, שהוא יש תורם גרמני, יש תו  : אלעד ארזי   מר 
 

   -אני שמעתי על הבחור הזה שהגיע, במקרה הגיע בחור שזה   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 לא, לא במקרה מה פתאום.   : מר אלעד ארזי 
 

 אוקיי, אז בוא תספר, כי זאת שאלה מקרית.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

   -משהו   אין  : מר אלעד ארזי 
 

 ₪.    600,000זה    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 בתיה תזכירי לי את שמו של זה שהביא אותו.   : מר אלעד ארזי 
 

 אבי רבינוביץ'.   גב' בתיה הרפז: 
 

   -אבי רבינוביץ'  : מר אלעד ארזי 
 

 נו אנחנו מכירים את הסיפור.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 יא את הבחור הזה.  שהוא מביא הרבה תורמים, הוא הב  : מר אלעד ארזי 
 

 אני שמעתי, סתם הגיע לסיור, והדביקו אותו בוא תתרום.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 לא, ממש לא.   גב' בתיה הרפז: 
 

 לא, הוא בא מלכתחילה מהכוונה לתרום.   : מר אלעד ארזי 
 

 לא, זה היה מתוכנן.   גב' בתיה הרפז: 
 

 ם בשביל לראות.  זה היה מתוכנן מהתחלה. הוא לא בא סת  : מר אלעד ארזי 
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 מתוכנן ונקבע.   גב' בתיה הרפז: 

 
ד  אז זה בסוף, היער הזה יקום. ואם הוא יקום, אם הוא לא יקום,    עייאש:   . גב' רונית 

אז   שיקום,  הזאת  במתודה  וממשיכים  מתעקשים  אתם  אם  ניחא. 
ייצא מהכסף שלנו.    600,000-ה  יבואו מהתרומה הזאת,  ₪ אם לא 
 ברים.  ₪, אין לנו ח   1,200,000-מ 

 
 ייצא פשוט, הוא לא ייצא.    לא, הוא לא  : מר אלעד ארזי 

 
 מחטיבת ביניים.    : גב' עדי זנד

 
 מה זה לא ייצא? מה זאת אומרת לא ייצא?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
   -אם לא תהיה  : מר אלעד ארזי 

 
 מה זאת אומרת לא ייצא?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
קודם  : קובי נודלמן   עו"ד  אפשר  אז  עוש   רגע,  לא  אז  כסף  אין  שאם  להגיד,  את  כל  ים 

 הפרויקט.  
 

ד  רונית  מבינה    עייאש:   . גב'  לא  אני  כסף?  יהיה  לא  כי  ייעצר  הוא  ופתאום  ילך  השביל 
 איזה תכנית עוברת לכם בראש.  

 
 אין כסף אין פרויקט?   :מר שלומי שטרית

 
   -זה מה שהוא אומר גם. לא תהיה תרומה  : קובי נודלמן   עו"ד 

 
   -לא, לא   עייאש:   . ד   גב' רונית 

 
 יפה מאוד, ברוך השם שלא יהיה פרויקט.   :ריתמר שלומי שט

 
   -₪ הוא יעשה חלק בכסף   600,000לא, אם לא יהיה    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
   -רגע רונית, אני רוצה רגע  : מר אלעד ארזי 

 
 לא, לא נכנסים עכשיו לפיל לבן.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 
 לבן.    לפיל   עייאש:   . גב' רונית ד 

 
   -ט הזה הוא לא, הפרויק  מר יוסף ניסן: 

 
 -העיקר חורקים אתה מבין, אין כסף, יש כסף  :מר שלומי שטרית

 
 )מדברים יחד(  

 
ככה הפרויקט הזה נעשה בחלקים, את החלק הראשון אנחנו נעשה   מר יוסף ניסן: 

 תאורה ומצלמות, זה כולנו בעד נכון?  
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 לא בעייתי.    תאורה ומצלמות זה  : קובי נודלמן   עו"ד 
 

   -יקר לפייסבוק כל היום לקבל לייקים, העיקר הע  :מר שלומי שטרית
 

   -רגע אבל שלומי  : קובי נודלמן   עו"ד 
 

   -כאן סרטונים  :מר שלומי שטרית
 

   -רגע שלומי  : קובי נודלמן   עו"ד 
 

 על חשבון התושבים סרטונים.   :מר שלומי שטרית
 

שאם  : קובי נודלמן   עו"ד  הסכמה  פה  לך  יש  בכלל    אבל  יוצאים  לא  לתקציב,  כסף  אין 
 לדרך.  

 
 אבל הוא אמר אני אתייעץ, יבוא לשמוע אותנו.   :מר שלומי שטרית

 
 )מדברים יחד(  

 
 מה אנחנו רוצים את רעת היישוב? תתייעץ איתנו, מה קרה?   :מר שלומי שטרית

 
 )מדברים יחד(  

 
לא  : גב' עדי זנד זה  סליחה  מדויק.  לא  זה  שנייה,  שנייה,  בישיבה    רגע  מדויק. 

 ער גרמניה, אתם לא הייתם.  שבה עלה הנושא של י 
 

 אני הייתי, הוא הציג את הפרויקט עם התמונות.   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

לא, לא, לא, שלומי לא היה, אתה היית, אבל שלומי לא היה וזה.   : גב' עדי זנד
עם   הוצג  לראשונה  הפרויקט  מקרה  הוא    1,800,000בכל  נכון?   ,₪

שרוב    1,800,000עם  הוצג   זה  על  כשדובר  מתרומה  ₪.  יגיע  הכסף 
   -של מפעל הפיס ושל 

 
   -מפעל הפיס, מפעל המים  : חגית מ. מימון גב'  

 
   -קק"ל, מפעל הפיס   : גב' עדי זנד

 
 )מדברים יחד(  

 
 לא, ורשות הניקוז.   מר יוסף ניסן: 

 
שיעורי   : גב' עדי זנד הכנתי  לא  צודק,  אתה  סליחה,  הניקוז  עד  ורשות  בית 

 הסוף, אבל אתה צודק.  
 

 אני כאן.   ף ניסן: מר יוס 
 

 בסדר על הכיפאק. זו הייתה הצעה ראשונה.    : גב' עדי זנד
 

   -נכון, בשנייה  : קובי נודלמן   עו"ד 
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 מיליון ₪ ו?    ₪3,    1,800,000בשנייה באו ואמרו: רגע, רגע, לא    : גב' עדי זנד

 
   -זורקים פה מיליונים כאילו  :מר שלומי שטרית

 
   -זוכרת לא    -מיליון ₪ ו   3  : גב' עדי זנד

 
 שמוסיף מהתרומות משהו כזה.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 
 שמוסיפים מהתרומות, והאגם וכל הסיפור מסביב.    : גב' עדי זנד

 
 ממש קרקס.   :מר שלומי שטרית

 
בצמידות   : גב' עדי זנד הזה  היער  את  לעשות  עקרונית.  סוגיה  פה  יש  כל  קודם 

די  ע ללהבים,  גם  זה  ואני אומרת את  אז,  זה  על  לנו  ברנו  יש  כשיו, 
המרחב   בין  בהפרדה  לשלוט  מאוד  קשה  בעיה  לנו  תהיה  בעיה, 
בעיה.   לנו  תהיה  ביער,  שיהיו  אלה  לבין  היישוב  של  שלנו  הפנימי 
מפה   ביטחון  ובעיות  אבטחה  בעיות  עם  להתמודד  נצטרך  אנחנו 

סוללות,   הקמנו  לנו,  קשה  היום  חדשה.  הודעה  בזה,  ועד  חפרנו 
אז  קשה.  יותר  עוד  לנו  לנו    יהיה  למה  העקרונית  ברמה  כל  קודם 

 להיכנס עם ראש בריא למיטה חולה.  
 

 שאין חטיבת ביניים הולכים לבנות יערות.   :מר שלומי שטרית
 

 ₪ מהתקציב שלנו, שלנו.    600,000  עייאש:   . גב' רונית ד 
 

עצמי  : גב' עדי זנד את  למצוא  רוצה  לא  אני  זה,  יהיה  הדבר  לא  כבר  זה  אולי   ,
עצמי  בתקופה של הקדנצ  רוצה למצוא את  לא  בה,  יה שאני אהיה 

על   בדיעבד  חותמת  כך  או    300,000אחר  יותר  או   ₪600,000    ,₪
כי   אין,  כי  זה.  את  לשלם  צריך  ועכשיו  עלה  זה  בדיעבד  לי  שיגידו 

 נעלם התורם.  
מצליח  לא  אנחנו  קשיים,  מספיק  ככה  גם  לנו  יש  לא,  בואו  ים  אז 

מצליחים   לא  אנחנו  מהרכבת,  לגבות  אנחנו  לא  מעזריאלי,  לגבות 
מאף   לגבות  מצליחים  לא  הביטחון,  ממשרד  לגבות  מצליחים  לא 
יתרות.   לנו  כשאין  חולה,  למיטה  בריא  ראש  להכניס  למה  אחד. 

   -אם היינו 
 

נו באמת, מה אתה לא מתייחס לחברי המועצה שלך? לא מתייחס   :מר שלומי שטרית
 יוסי?  

 
כ  : גב' עדי זנד הוא  כי  נכון,  לא  זה  שהוא  אבל  מה  זה  אבל  הצבעה.  העביר  בר 

 ביקש... 
 

 )מדברים יחד(  
 

 תראה אותו, הוא נהנה.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

שאת   גב' בתיה הרפז:  הסיפור  התורם,  לגבי  לך  להגיד  חייבת  אני  רונית  אבל 
כדרך   עבר  לא  מועד,  עם  מראש  נקבע  זה  נכון.  לא  הוא  מספרת 
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ישרתי ביניהם וזה ממש  אגב. אני לא יודעת מי סיפר את זה, אני ק 
 לא נכון.  

 
התאורה   : קובי נודלמן   עו"ד  על  זה  את  להשאיר  אפשר  מהתורם,  הכסף  את  אין  אם 

 ומצלמות רק?  
 

 כן, כן.   מר יוסף ניסן: 
 

 נו מצוין, הנה החלטה.   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

   -לך לא, לא, אני אסביר    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 טוב לנו?  תאורה ומצלמות   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

 אין לי בעיה.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 יגנבו לך אותם.   :מר שלומי שטרית
 

 לנו היישוב תאורה ומצלמות, מה אכפת לך לכל האורך?   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

   -למה אני צריכה תאורה ומצלמות היום על יער   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 יש מי שמממן אותך, מה, למה?   : י נודלמן קוב   עו"ד 
 

 לא יקום ולא יהיה.   :מר שלומי שטרית
 

 אין בעיה, שמנו מצלמות למה?    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 למה?   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

 ככה.   :מר שלומי שטרית
 

 בשביל מה להסתכל על מי?    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 זה הזוי.   :מר שלומי שטרית
 

 איפה היער, אין בו מצלמות.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

יקום  :שלומי שטרית מר לא  הוא  יקום,  לא  הוא  הזה.  הפרויקט  את  רוצה  לא    אני 
 -הפרויקט הזה, אין תורם אין כלום 

 
 )מדברים יחד( 

 
   -רגע שנייה חבר'ה זה... להגיד לא,   : קובי נודלמן   עו"ד 

 
תכנית   :מר שלומי שטרית אין  כלום,  אין  פוליטיקה,  יש  הכול  כלום,  אין  מסודרת, 

 לם פה... עזוב אותך נו.  כבר סרטון לכל העו 
 

 מה זה שביל עם מצלמה?    עייאש:   . גב' רונית ד 
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נתנו לכם   :מר שלומי שטרית נגמרה החגיגה,  יאללה  זהו  תפסיק עם השטויות האלה, 

   -שנה להביא את המצב 
 

 )מדברים יחד(  
 

י  מר דני מלכה:  פרויקט  יהיה  לא  אם  גם  כביש  רונית,  על  גרמניה,  בסמוך    31ער 
 ת גרמניה יהיו מצלמות.  ליער מדינו 

 
 סבבה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 טוב מאוד.   :מר שלומי שטרית

 
   -לכן אני יכול לנצל מהתקציב הזה למצלמות  מר דני מלכה: 

 
 בסדר.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 טוב מאוד.   :מר שלומי שטרית

 
 ת אחרות.  ולקחת... למצלמו  מר דני מלכה: 

 
 )מדברים יחד(  

 
 אפשר להסכים שהאגם לא יהיה?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 אפשר, אפשר.   :מר שלומי שטרית

 
   -אפשר להסכים   עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 לא, לא לעשות עם הראש.    : גב' עדי זנד

 
 האגם ככול הנראה יורד מהפרק.   מר יוסף ניסן: 

 
 אגם.    אפשר להסכים שלא יהיה   : גב' עדי זנד

 
 ה אמרת אגם?  אז למה באת? למ  :מר שלומי שטרית

 
זה סתם זרקתי ככה, באמת סתם זרקתי... עם הדגים שיאכלו את    עייאש:   . גב' רונית ד 

 היתושים ויקפצו, מה קרה איתם?  
 

 הקמנו ועדה, ועדת היגוי שהחליטה לרדת מהזה.   : מר אלעד ארזי 
 

 מי זה הוועדות כל הזמן?    : גב' עדי זנד
 
 נו? מה זה החלטנו? מי זה הקמנו?  מי זה הקמנו? מי זה החלט  :ר שלומי שטריתמ
 

 חן ארבלי.    : גב' עדי זנד
 

 חן ארבלי הקימה איתך?   :מר שלומי שטרית
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   -חברים אתם רוצים לסיים את הישיבה, או שאתם רוצים  מר יוסף ניסן: 

 
 לא יוסי.   :מר שלומי שטרית

 
ד  רונית  רוצי   עייאש:   . גב'  באמ מאוד  בתמימות...  שאלה  שאלתי  אני  לסיים.  אני  ם  ת 

 שאלתי, סתם אמרתי בואו נוריד את האגם, פתאום הוא נעלם...  
 

 אבל אמרו לך שאפשר לרדת מהאגם.   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

 טוב אחזקה.   מר יוסף ניסן: 
 

   -לא, לא, לא, לפני שאתה הולך... אתה מוכן לתאר   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 יש אגם או אין אגם?   :ריתמר שלומי שט
 

 אמרו לך שאפשר להוריד.   : דלמן קובי נו   עו"ד 
 

 זהו אין אגם?   :מר שלומי שטרית
 

 בואו נקבל החלטה שאין. אתה רוצה לקבל החלטה שאין?   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

 זהו אין אגם.   :מר שלומי שטרית
 

 )מדברים יחד(  
 

 יות לא יהיה.  לא יהיה פארק שם, פארק אטרקצ  :מר שלומי שטרית
 

 , מה יהיה? אפשר לדעת מה יהיה בפרויקט? כי כל שנייה...  זהו   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 אולי יהיה קל יותר שכולם...   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

 עצים.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 יש אותם.   גב' עדנה זטלאוי: 
 

 בדיוק יש אותם.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 ומר, יוסי אתה רוצה שאני אתייחס?  מה שאני א  : מר אלעד ארזי 
 

היועץ,   וסף ניסן: מר י  כולל  הידוק  של  אחרונים  בשלבים  נמצא  זה  כרגע  חברים, 
 נכון? 

 
 רגע, זה עולה כסף?   :מר שלומי שטרית

 
 -אדריכל, ... שלבים אחרונים  מר יוסף ניסן: 

 
 זה עולה כסף כרגע למועצה.   :מר שלומי שטרית
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   בטח.   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 כל התכנון והכול?   :מר שלומי שטרית
 

   -בטח. מה אתה חושב שהאדריכל   : גב' עדי זנד
 

מי   : מר אלעד ארזי  כרגע  יוסי.  אנחנו  לא  זה  קק"ל,  זה  כרגע  זה  על  שמשלם  מי 
 שמשלם על התכנון זה קק"ל.  

 
 כרגע זה קק"ל, התכנון משולם על ידי קק"ל.   מר יוסף ניסן: 

 
ל. קק"ל  זה אומר שיש התחייבות של המועצה מול קק"   רגע, רגע,  : גב' עדי זנד

 לא סתם זורקת כסף.  
 

 כרגע לא נחתם על קק"ל בינתיים שום...   : מר אלעד ארזי 
 

   -לא נחתם חוזה, כרגע החוזה  מר יוסף ניסן: 
 

 סתם הם עושים עכשיו עבודה לאדריכלים.    : גב' עדי זנד
 

 כן.  רשות הניקוז כרגע עושים עבודה   : מר אלעד ארזי 
 

 צה שהם ייקחו אותי לעבודה סתם ככה.  איזה יופי אני גם רו   : גב' עדי זנד
 

 אל תהיי בטוחה.   גב' עדנה זטלאוי: 
 

 לא, לא, אין כרגע מולם שום זה.   : מר אלעד ארזי 
 

 חבל.    : גב' עדי זנד
 

   -מספיק, מספיק, תתחילו  :מר שלומי שטרית
 

   איך יכול להיות אלעד?   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

אדריכ  : מר אלעד ארזי  לקחו  הניקוז  ללא  רשות  כרגע  הפרויקט  את  לתכנן  כדי  ל, 
להשקיע   מתחייבים  שהם  מסמך  לנו  נתנו  הם  התחייבות.  שום 

 בפרויקט סכום מסוים, והם כרגע מממנים את האדריכל.  
 

   -רגע, רגע, רגע, סליחה רגע, רשות הניקוז העניין שלה זה האגם   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 .  לא, ממש לא. לא, לא, רונית לא  : אלעד ארזי מר  
 

 ברוריה לא...   :מר שלומי שטרית
 

 לא אכפת להם. הם עכשיו... תאורה והכול.   : מר אלעד ארזי 
 

 ירדנו מהאגם ברוריה.   :מר שלומי שטרית
 

 לא, אני לא טועה, זה מה שאמרתם בפעם הקודמת.    עייאש:   . גב' רונית ד 
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   -לא   לא, לא, לא,  : מר אלעד ארזי 

 
   -שות הניקוז שהעניין של ר   עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 לא, רונית לא.   : מר אלעד ארזי 

 
 זה האגם.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 לא.   : מר אלעד ארזי 

 
 פה גזברית.    יושבת   עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 לא, ממש לא.   : מר אלעד ארזי 

 
   -מחייכת לי בחיוך אמת בדבריי   עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 לא, ממש לא, לא נכון.   : עד ארזי מר אל 

 
 לא נכון, ממכון המים שלנו אמרנו זה בגלל הזה.  ניסן:   מר יוסף 

 
 מכון המים אמרנו.   : חגית מ. מימון גב'  

 
 לא מכון המים, לא מכון המים, רשות הניקוז.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 את מתבלבלת, לא משנה.   מר יוסף ניסן: 

 
 יקוז.  רשות הנ   עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 רונית לא.   : מר אלעד ארזי 

 
 רצינו לקחת...  : גית מ. מימון ח גב'  

 
 )מדברים יחד(  

 
פה   מר יוסף ניסן:  לדיון  זה  את  נביא  סופיים  תוצרים  שיהיו  מציע  אני  חברים, 

 וזה הכול, בסדר?  
 

 כשיש תוצרים סופיים אז כבר אין על מה לדבר.    : גב' עדי זנד
 

 תשובה רונית?    על מה את רוצה  מר יוסף ניסן: 
 

   -חה רגע, אז כל השאלות האלה סלי   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 נכון, עדיין אין תשובות.   מר יוסף ניסן: 
 

 אין תשובות.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 נכון.   מר יוסף ניסן: 
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ד  רונית  ראשונה,    עייאש:   . גב'  פעם  אושר  הפרויקט  אומרת  זאת  שנייה,  רגע  אחד.  זה 

 שיו השאילתה ועדיין אין תשובות, זה אחד.  הוצג פעם שנייה ועכ 
 

שולחנות   מר יוסף ניסן:  פה  היו  לתושבים,  קשובים  אנחנו  כי  למה,  כי  נכון, 
   -עגולים, הוקם צוות היגוי 

 
   -לא, שולחנות עגולים   עייאש:   . גב' רונית ד 

 
הדעות   מר יוסף ניסן:  בעקבות  השתנתה  התוכנית  השתנתה,  התוכנית  וגם 

מ  שקיבלנו  שטוב  השונות  מה  נעשה  אנחנו  ולכן  התושבים, 
 ם.  לתושבי 

 
 רגע, ואז תביאו את זה שוב להחלטת המועצה?    : גב' עדי זנד

 
 לא להחלטה, אלא נציג את זה, נציג.   מר יוסף ניסן: 

 
   -בקיצור   : גב' עדי זנד

 
 זה כבר אושר, אי אפשר לאשר פרויקט בדיעבד.   מר יוסף ניסן: 

 
   -קש, אני מבקש לא, אני מב  :מר שלומי שטרית

 
 תנה אפשר לאשר אותו מחדש.  פרויקט מש   : גב' עדי זנד

 
יהיה   :מר שלומי שטרית שזה  זה  את  תביא  מחטף.  עושה  אתה  יוסי.  מחטף  זה 

 דמוקרטי.  
 

גם אם אני אביא את זה עוד פעם, הוא יאשר עוד פעם, אז מה זה   מר יוסף ניסן: 
 רלוונטי.  

 
עו  :מר שלומי שטרית זה  את  יאשר  הייתי מי  לא  אני  זה.  את  יאשרו  לא  לא,  פעם?    ד 

 פה, אני לא אאשר את זה, אנשים לא יאשרו את זה.  
 

צריך   : גב' עדי זנד פרויקט  כשמשנים  אגב  לא    דרך  זה  אותם...  להביא 
 יכול להשתנות סתם ככה. מה קרה לכם?  

 
   -טוב  מר יוסף ניסן: 

 
 ו כיסא.  אומרים שולחן עושים כיסא, אומרים עשינ   : גב' עדי זנד

 
אתה מצמצם פרויקט אתה לא צריך להביא אותו  זה לא נכון, אם   מר יוסף ניסן: 

 עוד פעם לאישור, זה לא רלוונטי נו.  
 

 יש משהו שאמרנו היום שהוא רלוונטי?    : גב' עדי זנד
 

 איפה תהיה החנייה, מה אתם רוצים, בסוף הפרויקט...    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 יא את התוצרים הסופיים לפה.  בסוף נב  מר יוסף ניסן: 
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 איפה יגיעו כל החוצניקים?   עייאש:   . ד גב' רונית  

 
   -חברים  מר יוסף ניסן: 

 
  החבלים, הקאנטרי... איפה יהיה?   עייאש:   . גב' רונית ד 

 
המועצה,   מר יוסף ניסן:  בבעלות  שאינו  מתחם  יוצרים  אנחנו  בסדר,  ביטחון 

התושבים.  של  החיים  איכות  על  להשפיע  רבים  איך...  קשיים   ..
ביישו  ופיקוח  לפורענות  ויכולת אכיפה  מועד  ב מוסיפים כאן אזור 

ביטחון   על  לשמור  מתכננים  איך  אמיתית,  אכיפה  יכולת  בלי 
אחריות   איזו  בעצמו?  הפארק  ביישוב  ההתנהלות  בסדר  לתושבים 
לך.   לענות  יכול  אני  זה  על  קק"ל?  של  בשטח  המועצה  לפקח  יש 

   -תהיה 
 

 זה מיותר, אם זה יורד, אבל זה מיותר.   :מר שלומי שטרית
 
 זה לא יורד.    עייאש:   . ב' רונית ד ג 
 

   -אתה עוד לא הבנת   : גב' עדי זנד
 

 תשמעי, הוא יביא את זה להצבעה נוספת.   :מר שלומי שטרית
 

 לא, הוא אמר לך שלא.    : גב' עדי זנד
 

 יוסי, אני מבקש שתביא את זה להצבעה נוספת.   :מר שלומי שטרית
 

 בסדר, שמעתי אותך.   יוסף ניסן:   מר 
 

 אתה מביא את זה או לא?   :י שטריתמר שלומ
 

 לא, התשובה היא לא.   מר יוסף ניסן: 
 

 לא?   :מר שלומי שטרית
 

   -אי אפשר להביא פעמיים נו, זה כבר עבר  מר יוסף ניסן: 
 

   -לא, לא, זה יכול לבוא פעמיים, לא היינו פה ועכשיו אנחנו פה  :מר שלומי שטרית
 

 פעמים, זה רק החלטה...    10הוא יכול להביא    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 אתה לא מביא את זה?   :מר שלומי שטרית
 

   -מה ש  מר יוסף ניסן: 
 

 אתה לא מביא את זה יוסי?   :מר שלומי שטרית
 

 אי אפשר להביא את זה.   מר יוסף ניסן: 
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   -אפשר להביא את זה, הנה יש פה יועץ משפטי  :מר שלומי שטרית
 

 לא, לא.   מר יוסף ניסן: 
 

 ואומר לך. אז אתה לא רוצה. אז אתה רוצה את הפארק.   :ריתמר שלומי שט
 

 כן.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 אתה רוצה את הפארק.   :מר שלומי שטרית
 

 אני רוצה את הפארק שמתאים לתושבים כן.   מר יוסף ניסן: 
 

 לא, לא, אתה רוצה את הפארק.   :מר שלומי שטרית
 
 שמתאים לתושבים.   ר יוסף ניסן: מ 
 

 אבל אם התושבים לא רוצים את הפארק?    : זנדגב' עדי 
 

 את השיפור של היער.   מר יוסף ניסן: 
 

 את מבינה ברוריה? פארק, פארק. יערות גרמניה.   :מר שלומי שטרית
 

לקק"ל   מר יוסף ניסן:  משותפת  שתהיה  מינהלת  להקים  חברים  הוא  הרעיון 
ורשות  שלנו  לטובת    לרשות  שליש  יתרום  אחד  כל  הניקוז, 

   -ת, ומזה המינהל 
 

 מה זה שליש?    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

   -מזה אנחנו נתחזק את המקום  מר יוסף ניסן: 
 

 ₪?    6,000הא זה כבר לא    : גב' עדי זנד
 

   -מזה נתחזק את המקום  מר יוסף ניסן: 
 

ד  רונית  לא    עייאש:   . גב'  הש   6,000זה  כמה  כסף?  לקבל  אפשר  לי  ₪.  יעלה  הזה  ליש 
 יוסי?  

 
 הם לא יודעים, נו הם לא יודעים כלום.   :מר שלומי שטרית

 
 ₪ בפרוטוקול, תפתחו אותו.    6,000כמה? פעם שעברה אמרו לי    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 ₪.    ₪6,000, זה לא    ₪30,000 זה היה    6,000זה לא   מר יוסף ניסן: 

 
 ₪.    6,000זה היה    : גב' עדי זנד

 
הפרוטוקול, ישב פה סגן מהנדס  תפתח את הפרוטוקול. תפתח את    עייאש:   . ת ד גב' רוני 

 -המועצה, ענה לנו 
 

 )מדברים יחד(  
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ממש לא בחודש, גם אני שאלתי את השאלה הזאת, אמר לי: 'לא,    עייאש:   . גב' רונית ד 

 זה הדגים אוכלים את...'  
 

גם על נושא של    חברים, הרעיון הוא להוסיף פקח למועצה, שיפקח  מר יוסף ניסן: 
 שרונית חדש.  

 
 -עם ביטול דו"חות או בלי ביטול? הפקח  :טריתמר שלומי ש 

 
 עם, עם.   מר יוסף ניסן: 

 
 יהיה לו מותר אישור לבטל את הדו"חות או לא?   מר שלומי שטרית: 

 
 עם וגם פיקוח על היער עצמו, בסדר?   מר יוסף ניסן: 

 
   -ף שנה עכשיו ואנחנו נבדוק אותו אבל בסו  :מר שלומי שטרית

 
 כן.   מר יוסף ניסן: 

 
   -אם הוא הביא לחגית  :לומי שטריתמר ש

 
 התשובה היא כן.   מר יוסף ניסן: 

 
 כמה שילמו דו"חות שאני אבקש ממנה את זה עכשיו?   :מר שלומי שטרית

 
 כן, כן.   מר יוסף ניסן: 

 
 חגית תכיני לי את זה בבקשה.   :מר שלומי שטרית

 
ז אחריות   מר יוסף ניסן:  אבל  לקק"ל  שייך  השטח  שיש,  בוודאי  שטח  אכיפה  ה 

 השיפוט שלנו, בסדר? הבעלות עצמה היא של קק"ל.  
 

 הבאנו לעצמנו עוד צרה הביתה.    : גב' עדי זנד
 

   -הפארק פתוח לכל עבר, כל אחד יעשה כרצונו   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 טוב.   מר יוסף ניסן: 
 

   -רה, יהיה לו סבבה ייכנס, יהיה לו תאו   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 מהשטויות האלה, תרד, רד, רד, לא בושה.  רד   :מר שלומי שטרית
 

 רגע, גם המתקנים אתה משאיר?    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 מה זאת אומרת?   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

   -אני שואלת   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 עוד מעט, אין תכנית, אין תכנית סופית, אין תכנית.   מר יוסף ניסן: 
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 -ים, אגם אזורים מתקנ   3היו    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 רונית אין תכנית.   מר יוסף ניסן: 

 
   -מה צריך את המתקנים   עייאש:   . גב' רונית ד 

 
רונית כשתהיה תכנית סופית אנחנו נביא אותה לפה, אבל אמרתי,   מר יוסף ניסן: 

 אני אענה לך, שתהיה תכנית סופית נביא אותה לפה.  
 

ד  רונית  יוסי   עייאש:   . גב'  שלישית  פעם  זה  אומרת?  זאת  סופית,  מה  תכנית  זה  מה   ,
לא   אני  סופית?  תכנית  כשאין  לאישור  הבאת  למה  לי  תגיד 

 מצליחה להבין אותך.  
 

   -הבאנו תכנית  מר יוסף ניסן: 
 

 אבל זה לא התוכנית.    : גב' עדי זנד
 

 -... את האנשים, הקמנו צוות היגוי  מר יוסף ניסן: 
 

   -ו הצגה הבאנו על הבאב אללה, ואחר כך עשינ   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 שולחנות עגולים, צוות היגוי, תכנית חדשה.   מר יוסף ניסן: 
 

 עמודים אלעד.    3נתת לי    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 אני אומר לך יוסי אני מצביע נגד התקציב.   :מר שלומי שטרית
 

 טוב נו.   מר יוסף ניסן: 
 

 לך.  אני אמרתי   :מר שלומי שטרית
 

 עמודים עם התוכנית.    3ת  אלעד, אתה הבא   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

   -אתה תצביע בעד  מר יוסף ניסן: 
 

 לא, אני מצביע נגד, וגם קובי יצביע נגד.   :מר שלומי שטרית
 

 אתה תראה.   מר יוסף ניסן: 
 

 טוב אתה תראה.   :מר שלומי שטרית
 

 היא לא רלוונטית?    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 מה אתה מדבר בשם קובי?   ניסן:   מר יוסף 
 

 כן.   :שטרית מר שלומי
 

 עמודים, היא לא רלוונטית?    3רגע, אלעד נתת למועצה    עייאש:   . גב' רונית ד 
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 יש לך אפוטרופוס חדש קובי שאני לא מכיר?   מר יוסף ניסן: 

 
 )מדברים יחד(  

 
שרצי  : קובי נודלמן   עו"ד  הדברים  של  ההתנגדויות  כל  ירדו,  ההתאמות  ירדו  כל  ת 

 משם, אז אף אחד לא יתנגד שנשדרג.  
 

 אנחנו לא יודעים מה התוכנית קובי.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 אני יודע.   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

 אתה לא יודע מה התוכנית.    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

בעדיפות   מר יוסף ניסן:  יהיה  הפרויקט  האם  יגיעו,  לא  התרומות  אם  יקרה  מה 
ציב  ייחודית... להבים? לפיתוח מכספי  עדיף לשמור...  ולא  אם    ור, 

פחות   נעשה  מינורי,  יותר  יהיה  הפרויקט  יגיעו  לא  התרומות 
 דברים.  

 
אתה מראש צריך לדעת את זה, אתה לא יכול לעשות שביל ולעצור    עייאש:   . גב' רונית ד 

 אותו באמצע.  
 

ולמ  מר יוסף ניסן:  כסף  יש  למשל  לתאורה  ואעצור.  שביל  אשים  לא  צלמות,  אני 
 את זה אנחנו נסיים ראשון.  

 
עמודים, דנו בהם,    3אפשר לדעת מה יש בפארק הזה? אלעד שלח    עייאש:   . ונית ד גב' ר 

   -חלקים   3היה פארק עם  
 

 בסדר, צמצמנו אותו.   מר יוסף ניסן: 
 

 צמצמנו למה? אפשר לדעת למה?    עייאש:   . גב' רונית ד 
 

פעם   מר יוסף ניסן:  עוד  תקבלי,  סופי  כבר  שיהיה  איתך  מדבר  על    10אני  שעות 
 אותו דבר.  

 
 אני לא מצליחה להבין את זה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
   -אז עוד פעם  מר יוסף ניסן: 

 
 איך בפעם השלישית אין סופי? לא מצליחה להבין את זה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
ש  מר יוסף ניסן:  תכנית  על  עובד  האדריכל  היגוי  צוות  יש  היגוי,  צוות  ינויים  יש 

 לפה, בסדר?    סופית, כשזה יהיה סופי נביא את זה 
 

 ואז מה?    : גב' עדי זנד
 

 ואז נציג לכם.   מר יוסף ניסן: 
 

 נראה לכם בפעם השלישית משהו אחר.    עייאש:   . גב' רונית ד 
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 ואז נאשר חריגות בתקציב?    : גב' עדי זנד

 
 אתה מצביע איתי נגד קובי.   :מר שלומי שטרית

 
 טוב, אני עובר לשאילתות של עדי.   : מר יוסף ניסן 

 
 איזה מצביע נגד.    עייאש:   . רונית ד גב'  

 
כולם   :מר שלומי שטרית הבאה.  לישיבה  לפה  גרמניה  יער  כל  את  אביא  אני  אוקיי, 

 יגיעו לישיבה הבאה לגזברות, כולם... 
 

 לא, אני אמרתי להוריד את השאילתה שלי.    : גב' עדי זנד
 

לכ  :מר שלומי שטרית ת נביא  לא  אם  פה  יהיה  שמח  תראה.  חכה  אותם...  את  ם  עלה 
 זה להצבעה נוספת, תעשה מחטף...  

 
 שלומי, השאילתה של שלומי.   מר יוסף ניסן: 

 
 -לא, הוא אמר שאילתה של עדי, אז אמרתי   : גב' עדי זנד

 
 )מדברים יחד(  

 
נזקים שנגרמו לתושבי להבים בעקבות הפסקות החשמל והפסקות   מר יוסף ניסן: 

 ים.  המ 
 

 כן.   :מר שלומי שטרית
 

   -הפסקות מים, נזקים בעקבות הפסקות מים  ן: מר יוסף ניס 
 

לי   :מר שלומי שטרית תן  ככה,  זה  שקרה  מה  אסביר.  אני  תכף  קרה,  מה  אסביר  אני 
   -להסביר 

 
רבים   מר יוסף ניסן:  תושבים  לבאות,  מקדימות  והיערכות  אלה  בנושאים   ...

 מבקשים... תביעה משפטית... 
 
 מדברים יחד(  ) 
 

 שאלות מותר.    2שאלות, זה    20עם    עוד פעם אתה  מר יוסף ניסן: 
 

חשמל   :מר שלומי שטרית מהנדס  פה  ישב  ראשית  שקרה.  מה  לספר  רוצה  אני  עזוב 
כרטיס   לכם  יהיה  התושבים,  של  הבקשות  כל  את  תרכזו  ואמר: 
את   להרים  לקחתם  לא  למה  לכם.  אדאג  לכם,  אעזור  אני  ירוק, 

 זה?  
 

 נכון.    עייאש:   . ונית ד גב' ר 
 

האמת,   :מר שלומי שטרית זאת  מהתושבים?  בכלל  לכם  אכפת  לא  שלומי  שזה  בגלל 
   -בגלל שזה שלומי, אז לא לקחתם, אלעד לא לקחת לפייסבוק 



 

 99 

 
   -פרסמת בפייסבוק וביקשת מאנשים לפנות אליך  מר יוסף ניסן: 

 
 לא, לא אליי.   :מר שלומי שטרית

 
 ת זה.  אז תרכז א  מר יוסף ניסן: 

 
   -ת זה? אני צריך יועץ משפטי, אני צריך גזבר אני יכול לרכז א  :מר שלומי שטרית

 
 לא אמרת שאתה תרכז שהוא היה פה?   פרופ' עפר לוי: 

 
 כן.   מר יוסף ניסן: 

 
 זה מה שאני זוכר.   פרופ' עפר לוי: 

 
 אני?   :מר שלומי שטרית

 
   -כן, אמרת אני ארכז אני זה  פרופ' עפר לוי: 

 
 כן, כן.   סף ניסן: מר יו 

 
 ה עכשיו אתה מאשים אחרים? זה מה שאני זוכר שאמרת.  אז למ  פרופ' עפר לוי: 

 
 שהמועצה תעשה את זה, אני אעשה את זה?   :מר שלומי שטרית

 
 אתה סגן ראש המועצה, אמרת שתעשה את זה.   מר יוסף ניסן: 

 
   -אני אמרתי שהמועצה  :מר שלומי שטרית

 
 אני שמעתי.  זה מה ש  פרופ' עפר לוי: 

 
י מתנדב פה אדון יוסי, אתה מקבל כסף. אתה ואלעד  המועצה, אנ  :מר שלומי שטרית

לעשות   צריכים  אתם  כלום,  עושים  ולא  כסף  של  ים  פה  מקבלים 
 את זה, לא אני.  

 
 טוב.   מר יוסף ניסן: 

 
לדאוג לתושבים. עכשיו ברוריה, תקשיבו מה שהיה עם המים, מה   :מר שלומי שטרית

עם   מ שהיה  בעקבות  פוטר  התשתיות  מהנדס  כך:  זה  ינוי  המים 
לא   הזה,  ליישוב  מהנדס  סגן  הגיע  איך  הזה,  המינוי  יחכה  שעוד 
יכול להיות ככה מינויים שכאלה. הגיע לפה פוטר, אמרו לעובדים  

 של המועצה: אל תגבירו את המים. הלכו הגבירו את המים.  
 

 מי הגביר?   גב' ברוריה אליעז: 
 

 מה זה להגביר? את הלחץ?   : ן קובי נודלמ   עו"ד 
 

 פתחו מגוף להגביר את המים, הם מתכחשים כן?   :ריתמר שלומי שט
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 את לחץ המים.    : גב' עדי זנד
 

את יודעת כמה מים תכף אני אבקש מחגית שתיתן לי עכשיו כמה   :מר שלומי שטרית
   -כסף מים היה 

 
 ?  אבל למה פתחו את המגוף? הייתה סיבה לא  גב' ברוריה אליעז: 

 
 כן.   :מר שלומי שטרית

 
 מה הסיבה?   יעז: גב' ברוריה אל 

 
באו כנראה, לכאורה נראה לי שבאו והתלוננו ליוסי שיש לחץ מים   :מר שלומי שטרית

על   היה  נמוך  מים  הלחץ  ל 4.5נמוך.  אותו  הגדילו  הם  7.5-,  ואז   .
  3-פוצצו צינורות בבתים, בתוך הבית התפוצץ לך גם צינור אולי ב 

 חודשים?  
 

 לי, לי, לי.   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

 לך גם? הנה עוד אחד.   :מי שטריתמר שלו
 

 גם שלנו התפוצץ.    : גב' עדי זנד
 

   -צצו צינורות, נזקים לתושבים גרמתם לכולם התפו  :מר שלומי שטרית
 

 מתי זה קרה?   גב' ברוריה אליעז: 
 

 גרמתם במאות מיליוני שקלים גרמתם.   :מר שלומי שטרית
 

   -אבל רגע  : י נודלמן קוב   עו"ד 
 

רמי...    מה  :מר שלומי שטרית עם  מדבר  אני  שקלים.  למיליוני  גרמתם  צוחק?  אתה 
 בתוך המקלחת, זה נשבר לו, מה עשיתם? מה עשיתם?  

 
 למה מגבירים לחץ?   : קובי נודלמן   עו"ד 

 
   -כי לא היה לחץ במים, מישהו בא פתח את המגוף סגר את המגוף  :מר שלומי שטרית

 
 מי אמר את זה?   : בי נודלמן קו   עו"ד 

 
   -הבאנו חברה  : מר יוסף ניסן 

 
   -חודשים שאני צועק וכותב   3אחרי   :מר שלומי שטרית

 
הבאנו חברה שזה התפקיד שלה, היה לחץ מים נמוך והיו פה המון   מר יוסף ניסן: 

 תלונות על לחץ מים נמוך.  
 

 נכון.   : קובי נודלמן   עו"ד 
 

 את זה וזה הכול.    וזהו, והם סידרו  מר יוסף ניסן: 
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 וצץ לכל העולם, נזקים של...  והתפ  :מר שלומי שטרית

 
   -הם עשו, השאלה אם יש להם קודם כל סוג של ביטוח  : קובי נודלמן   עו"ד 

 
 זהו זה מה שאני אומר לו, תבדוק אם יש ביטוח.   :מר שלומי שטרית

 
 הם הגבירו הורידו בדקו, מה הם עשו?   : קובי נודלמן   עו"ד 

 
 הם סידרו את הלחצים.   ניסן:   מר יוסף 

 
שפתחת   :טריתמר שלומי ש  מגוף,  שסגרת  אמרת  אתה  האמת,  את  תגיד  אומר,  יוסי 

 מגוף או סגרת מגוף, אתה כתבת את זה.  
 

 נו?   מר יוסף ניסן: 
 

 אתה תגיד את האמת, מספיק עם השקרים, תגידו את האמת.   :מר שלומי שטרית
 

 אני סגרתי מגוף?   מר יוסף ניסן: 
 

 גוף, פתחו סגור מגוף.  אתה אמרת שהייתה בעיה עם מ  :שלומי שטרית מר
 

מה   מר יוסף ניסן:  זה  המים.  לחצי  את  וסידרה  ובדקה  שבאה  חברה  הייתה 
 שאמרתי.  

 
 איך, מישהו סגר מגוף, אתה כתבת את זה, שמישהו סגר מגוף.   :מר שלומי שטרית

 
 ואז היה לחץ מים נמוך.   מר יוסף ניסן: 

 
 נו?   :ריתמר שלומי שט

 
 ת זה, זה הכול.  ואז הם סידרו א  מר יוסף ניסן: 

 
בזה,   :מר שלומי שטרית טיפלו  שהם  ועד  סידרו  שהם  עד  מאז  אבל  זה,  את    3סידרו 

את   עזוב  נזקים.  הרבה  הרבה  פה  אכלו  פה  התושבים  חודשים 
תקבל   מים  כמה  תסתכל  בוא  מים,  מלא  היישוב  שכל  היישוב, 

ו  שעברה.  לשנה  בהשוואה  תעזוב  עכשיו  אבדוק.  זה  את  גם  אני 
 פה. קצת יותר רצינות בעבודה פה.  כמה מים נשפך  

 
 טוב.   מר יוסף ניסן: 

 
אתה הטלת על המהנדס כל כך הרבה עבודות, אין לו זמן להתעסק   :מר שלומי שטרית

 עם הדברים האלה.  
 

 טוב. עדי אפשר לענות לך על שאילתה?   מר יוסף ניסן: 
 

 אין צורך נתנו לך מחמאות.    לא,   עייאש:   . גב' רונית ד 
 

 ענית כבר בהתחלה לא?    : גב' עדי זנד
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 נתנו לך מחמאות.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 אוקיי כן.   מר יוסף ניסן: 

 
   -מפה ועד   עייאש:   . גב' רונית ד 

 
 מה עושים עם הנזקים עם התושבים שנגרם להם נזק...   :מר שלומי שטרית

 
הנושא  מר יוסף ניסן:  את  בדקתי  הציבורית    אני  הצנרת  גם  לחץ  אותו  הרי  של, 

 את.  נמצ 
 

 נכון.   :מר שלומי שטרית
 

ואין   מר יוסף ניסן:  הציבורית,  בצנרת  הפיצוצים  של  הנושא  את  בדקתי  ואני 
 הבדל כמעט גדול מהשנה שעברה.  

 
 במים אין הבדל?   :מר שלומי שטרית

 
 לא. אין הבדל מבחינת הפיצוצים שהמועצה...   מר יוסף ניסן: 

 
 בכל התיקונים בכל הזה אין?  אין הבדל גם בכל הקריאות   :ר שלומי שטריתמ
 

 לא אין, בדקתי.   מר יוסף ניסן: 
 

 נבדוק את זה חגית. אני אבדוק את זה היטב.   :מר שלומי שטרית
 

 אוקיי.   מר יוסף ניסן: 
 

 היטב אני אבדוק את זה, אם בדקת.   :מר שלומי שטרית
 

סתם  מר יוסף ניסן:  זה  אין,  אעלה אז  שלומי  וזה,  אנשים  גם  אליי  פנו  אגב  את    . 
 זה לפייסבוק, גם את זה צריך לרכז לא?  

 
 לא.   :מר שלומי שטרית

 
 אמרת שיפנו אליך.   מר יוסף ניסן: 

 
 אתה לא דואג לתושבים אמיתי.   :מר שלומי שטרית

 
 אתה דואג.   מר יוסף ניסן: 

 
אני   :מר שלומי שטרית עובד,  אני  לדאוג.  יכול  לא  בחודש  אני  פעם  מגיע  אני  מתנדב, 

 לישיבה.  פעם בחודשיים  
 

 העלית פוסט.   מר יוסף ניסן: 
 

נתן לך פה עזרה, יש לך פה פקידות, יש לך פה עובדים שלא עושים   :מר שלומי שטרית
לטובת   שירכזו  שיעבדו,  להם  תן  במועצה,  היום  כל  כלום  פה 
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 התושבים.  
 

 למה לדבר ככה על העובדים?   מר יוסף ניסן: 
 

אומ  :מר שלומי שטרית ואני  התושבים.  לא  לטובת  פה,  ביישוב  שיש  הדיבור  זה  לך  ר 
 אני.  

 
 שלא עובדים?   מר יוסף ניסן: 

 
 כן, יש.   :מר שלומי שטרית

 
 טוב.   מר יוסף ניסן: 

 
לא   :מר שלומי שטרית בשקט.  שב  בטוח,  שלך  העבודה  מקום  בטוח,  אתה  בסדר  דני 

 דיברתי עליך.  
 

 א צריך את העזרה שלך.  אני ל  מר דני מלכה: 
 

נגמרו   :מר שלומי שטרית ללקק.  פה,  להגן  תנסה  אל  אליך.  דיברת  לא  בשקט,  שב  אז 
 הליקוקים, אתה עובד פה, אף אחד לא ייגע בך, אל תפחד.  

 
 ללקק? ללקק?   מר דני מלכה: 

 
באלעד   :מר שלומי שטרית וגם  בעובדיה,  יפגעו  שלא  כמו  בך,  יפגעו  לא  תפחד  אל 

עליו   ב שמרנו  ייגעו  לא  אז אל תדאג  אותו,  לפטר  אף אחד.  שלא... 
 כל אחד לפרנסה שלו.  

 
 הישיבה הסתיימה, אפשר לסיים את ההקלטה.   מר יוסף ניסן: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 הישיבה ננעלה. 
 

 _____ (- ) _____ 
 יוסף ניסן מר 

 ראש המועצה 

 ____ (- ) _____ 
 גב' עדנה זטלאוי 
 מזכירת המועצה 

 
 
 


