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אנחנו פותחים את ישיבת המועצה, שנועדה לאישור תקציב  :יוסף ניסןמר 
המועצה. בואו נאחל לכל המאושפזים בריאות, עוד פעם נאחל 

לדני. אני בקשר  לכולם באמת החלמה מהירה, ונחזיק אצבעות גם
עם המשפחות יום יומי ויש תקווה ובשורות טובות מחולים 

צבו לא השתפר, נאחל בריאות והחלמה אחרים, אבל דני באמת מ
מהירה. טוב אז אני אמשיך בנושא התקציב. חשוב לנו כמובן 

מור על רמת השירות לתושבים, כמו שעשינו גם השנה. אני לש
חנו כרגע עובדים על היעדים חושב שהשתפרנו בכל התחומים. אנ

, ונפרסם חוברת בהקדם. כרגע 2020-, ממה שעשינו ב2021של שנת 
באמת החזון שלנו מרכזים את החומרים ועובדים על זה.  אנחנו

מדבר על יישוב שאיכות החיים שלו טובה יותר בכל המובנים. אגב 
ד , וזה יח10זה נכון וכולנו מעודכנים שעלינו לחתך סוציו אקונומי 

רשויות בארץ. זה עומר, סביון וכפר שמריהו. ולמעשה  3עם עוד 
שירות גבוהה. יש כאן תושבים זה גם מחייב אותנו לדאוג לרמת 

שבהחלט מעריכים, ואני מקבל באמת תשבחות על כל מה שאנחנו 
מיוחד בתקופה הקורונה. אנחנו בשנת קורונה זו שנה עושים ב

לחנו לסיים את שנת קשה, משברית. ואני באמת שמח שגם הצ
כמועצה איתנה, ששומרת על איזון תקציבי ועומדת בכל  2020

וזה באמת דבר שהוא לא מובן מאליו בכלל. ההתחייבויות שלה. 
שות זה מקום לומר תודה לצוות המקצועי, לגזברית לרינת שעו

עבודה טובה, לכל הבנות שבאמת משקיעות. נאחל גם הצלחה 
בלה עבודה בקמ"ג, ואנחנו נברך גם להדס שעוזבת אותנו, היא קי

אותה ונאחל לה בהצלחה. בנושא החינוך באמת הוצאנו לפועל 
יקט מאוד גדול, שנקרא דגל החינוך, בהשקעה של מאות אלפי פרו

 שקלים. איפה קובי? 
 

 הוא מדבר.  :ברוריה אליעז גב'
 

בגלל ילדים, ולצערי  350בהשקעה של מאות אלפי שקלים. נרשמו  מר יוסף ניסן:
תקופת הקורונה התפוסה ירדה, מכיוון שאין אפשרות להעביר 

ו ברגליים, אבל עדיין יש לנו חוגים. גם ההורים והילדים הצביע
  -מאות ילדים שנהנים ממסגרת עד שעות

 
 כמה זה מאות?  עייאש: .גב' רונית ד

 
 . שעדיין נמצאים בתוכנית, ונהנים מיום לימודים ארוך עם200 מר יוסף ניסן:

 40%-פעילויות אחרות, וזה טוב. בנושא הביטחון אנחנו נושקים ל
ו בתחילת השנה. זה יעד ירידה כמו שהבטחנו וכמו שהצהרנ

שבאמת היה לא פשוט, לא פשוט לעמוד בו וזה באמת תעודת 
סק, אגב דני שנמצא כרגע במקום אחר ולא כבוד לכל מי שעו

שיבה הבאה, איתנו לצערנו, מקווה שהוא באמת יהיה איתנו בי
ויוכל גם לדווח בעצמו. ואנחנו באמת הודות לפעילות שלנו 

המשטרה, והסוללה שהקפנו את המשותפת עם מתנדבים, ועם 
היישוב, בהחלט יש ירידה דרמטית, למעשה מאז חודש מרץ, בגלל 

נואר ופברואר שהייתה עלייה מטאורית בכמות הפריצות חודש י
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עמדנו ביעד שאני באמת והגניבות, נתנו את המענה, ובהחלט 
מתפעל בכל יום איך הצלחנו לעמוד, כי אחרי ינואר ופברואר 

נראה רחוק מאוד מלהשיג אותו. אבל באמת היעד הזה היה 
עומת הצלחנו לעמוד בו ואני שמח על כך. אני בודק מה מצבנו ל

שאר המחוז, כדי שנוכל להגיד שזה לא בגלל הקורונה היעד הזה, 
התייחסות למה קרה במחוז. אני מקווה ולכן חשוב לתת את ה

ת מאוד שנצא בתקופה הקרובה מהקורונה, ונוכל להוציא לפועל א
כל האירועים שתכננו גם ביום העצמאות וגם במתנ"ס, אירועים 

ורצינו שייקרה השנה, אנחנו גם לנוער, כל מה שאנחנו מתכננים 
יה נוציא לפועל, באמת מתוכנן במהלך השנה ואפילו יותר. אגב ה

אפילו קול קורא של נגב גליל, שגם אותו אנחנו מילאנו, ונקווה 
שאתם מכירים התקציב רובו שגם משם יגיע לנו עזרה. כמו 

קשיח, רוב התקציב למעשה מבוצע ומתממש על הוצאות קבועות 
ר, שהוא קשיח כמו שאנחנו מכירים. אני שמח אגב ביניהם שכ

רים כאן, כדי שהקמנו את ועדת כספים לאור הבקשה של החב
שאנשי מקצוע גם כן יוכלו לתת את דעתם על התקציב, ויוכלו 

איך מתייחסים לתקציב ומה נכון ומה  ,באמצעותכם כמובן ,לומר
לא נכון, ואני שמח שבסופו של דבר כל חברי הוועדה המליצו פה 
אחד להמליץ בפניכם, בפני חברי המועצה על אישור התקציב, אז 

ואני באמת מודה לכם על זה שהצעתם  חשוב,זה באמת ציון דרך 
י להקים את הוועדה הזאתי, ביניהם שלומי ורונית, ושבאמת אנ

ואני חושב שזה היה מעשה נכון. אני חושב ניאותי והסכמתי 
שהתקציב עצמו הוא תקציב טוב, שמתאר נכונה את הצרכים של 
 היישוב, שומר על השירות הגבוה שהבטחנו בכל התחומים

חינוך והן בביטחון והן בגינון, אגב בנושא הגינון שמניתי הן ב
ו בין שלושת נבחרוהניקיון אנחנו נמצאים כרגע בשלב האחרון. נ

היישובים הכי יפים בארץ בינתיים. יש עדיין ועדה שבוחנת 
, והיא תמסור בקרוב את המלצותיה. אבל זה ובודקת והייתה כאן

ים הכי יפים כבר תעודת כבוד ליישוב שהגיע בין שלושת היישוב
 בארץ, וזה הודות לפעולות הנרחבות. 

 
 ...    דוברת:

 
ודע שקריית עקרון כן הגיעו לשלישייה, אני יודע, אני ילא, אני לא  מר יוסף ניסן:

 לא יודע מה הרשות השלישית. 
 

 תמיד... כוכבי יופי.  גב' עדי זנד:
 

ה לצוות הגינון, וזה באמת אודות לפעילות וזה מקום להגיד תוד מר יוסף ניסן:
שעובד פה במהלך כל השנה, באמת ברצינות ובאדיקות. גם 

, ואיברהים שעושה עבודה טובה. לי החלפנו את מנהל הגינון
באופן אישי מאוד חשוב לראות שאין פה פינות שנשארות 

ת או שלא מטופלות, ואנחנו לקראת השלמת הגינון בכל מיותמו
של בית הספר לכיכר המקומות. בקרוב אתם תראו בין הכיכר 

הגמלים, כל האזור הזה מצד ימין הוא יראה אחרת לגמרי, אנחנו 
בזה גם כן משאבים לא קטנים. זה דבר שבסופו  כרגע משקיעים

אם הולכים של דבר כולנו נהנה ממנו, אם אנחנו נוסעים ברכב 
ברגל, ואני מקבל באמת המון תשבחות. הצוות באמת צוות הגינון 

ת. יש להם גם מנהל עבודה מקצועי ורציני. אני עושה עבודה נהדר
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של דבר  חושב שאנחנו בדרך הנכונה גם בכיוון הזה. בסופו
התקציב זה חלק בלתי נפרד מעבודת המועצה, וזה אחריות של 

י על רמת שירות גבוהה, כמו כולנו, כדי לשמור כמו שאמרת
שאנחנו רוצים. גם מחלקת הנדסה שעושה עבודה נהדרת ואלעד 

א עוזר בכל, אתם מכירים כבר, מכירים כבר את היכולות שהו
ואנחנו כולנו נהנים  שלך. אז באמת סך הכול היישוב נהנה מזה,

את רשות הדיבור לחגית, שתדבר איתנו על  מכך. אני אעביר
 התקציב. 

 
קודם כל אני באמת מבקשת להתפלל לשלומו של דני, אני באופן  :חגית מ. מימוןגב' 

זה ממש קשה. הוא חבר ממש טוב של כולנו,  אישי לקחתי את
  -אומנם אני רק שנה פה

 
 הקול, לא שומעים. י את תגביה עייאש: .גב' רונית ד

 
אמרתי שאומנם אני רק שנה במועצה, אבל באמת דני זה אחד  :חגית מ. מימוןגב' 

 האנשים שמאוד נכנס ללב, מפה שלוחות ברכות ואיחולי החלמה. 
 

 ספק, אין ספק.  אין  :גב' עדי זנד
 

בר מאחר וכולכם קיבלתם את החוברת וכל הנתונים ידועים, וכ :חגית מ. מימוןגב' 
איזו ישבנו עם ועדת כספים, מה שנשאר לי לעשות זה הכנתי 

 מצגת קצרה, אני אעבור על הנתונים. 
 

 חגית, אף אחד לא יושב לפניך, אז אולי תורידי את המסכה, כי  עייאש: .גב' רונית ד
 חנו לא שומעים. אנ

 
לים כל אני אעמוד. הכנו קצת נתונים כלליים, כמו שאנחנו מתחי :חגית מ. מימוןגב' 

ספר בתי אב . מ6,833שנה. מספר התושבים עלה והוא נעמד על 
בתים בשרונית. אני מדברת על  85. שרונית השנה נוספו 1,755

 4 משלמי ארנונה, זה אומר שכאלה שכבר נכנסו לגור או עם טופס
או עם היתר, הם כבר בבתים והם משלמים ארנונה. המספר הזה 

רשמתי את הדיור מוגן. דיור לא כולל את הדיור המוגן, למטה 
דירות מאוכלסות, חלקם הם יחידים  211מוגן נכון להיום יש 

 ם זוגות. חלקם ה
 

 , זה תוקן. 111כתוב  פרופ' עפר לוי:
 

סות, חלקם יחידים חלקם זוגות, זה הוסיף דירות מאוכל 111כן  :חגית מ. מימוןגב' 
 272-ירות לדיירים, תושבים למועצה שלנו. רווחה ניתן ש 148עוד 

אנשים בני משפחה. מבחינת החלוקה  517בתי אב, שהם בעצם 
 47% 59-ל 60-ל 22רוב הגדול זה בין לגילאים, אנחנו רואים שה

טיפול מהאוכלוסייה שלנו. יש פה קצת נתונים על תאורת רחוב, 
דונם. זה משהו שאני אוכל  468בשפכים, גינון זה משתרע על 

ה להתעמק בזה. פינוי פסולת, לשלוח אם מישהו אחרי זה ירצ
של פסולת ממוחזר, שזה יותר ממה שהיה  42%-שימו לב עלינו ל

 שעברה, בזכות המחזור שקיבל השנה דגש.  בשנה
 

 ? כמה זה ביחס לשנה קודמת חגית :קובי נודלמן עו"ד
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, אבל אני יכולה לבדוק את זה. 30-אני חושבת שהיה סביב ה :חגית מ. מימוןגב' 

, ואני 10לי היה נתון לא נכון, היה לי נתון של  הרבה פחות?
  -ו לי את זה, אבלביקשתי היום שיבדק

 
 יש לך את החיסכון הכספי שנוצר מהאירוע הזה?  :קובי נודלמן עו"ד

 
ה לי לדעת, אבל אני אעשה את זה, אין שום בעיה. אוקיי כרגע קש :חגית מ. מימוןגב' 

היתרי בנייה.  134הסתיימו מבחינת הוועדה לתכנון בנייה, ניתנו ו
 51העברת בעלויות,  80בקשות למידע,  121בטיפול, היו  91

מר וכו'. שירותי דת כולם מכירים. נגיע לתקציב עצמו. תעודות ג
מיליון ₪  49ומת מיליון ₪ לע 53התקציב עצמו עומד על 

מיליון ₪ שסיימנו את  47שתקצבנו בתקציב אשתקד, ולעומת 
יחסית  9%ן שלנו. מדובר על גידול של , זה האומד2020שנת 

. זה 2020יחסית לביצוע  13%לתקציב של שנה שעברה, וגידול של 
המקום להגיד שמשבר הקורונה טרף את כל הקלפים. הוא התחיל 

חודשים, מאוד קשה  10ינו במשך כזכור במרץ, הוא השפיע על
להשוות את הביצוע ביחס לתקציב, כי המון המון סעיפים בעיקר 

עיפי חינוך הושפעו. משהו נוסף שעשינו לקראת השנה הבאה, ס
בסיס. הנחות הבסיס וזה אני אראה לכם פה מבחינת הנחות 

כמו בכל שנה, שינויים בשכר זה על פי חוק,  ןנשארו כמו שה
להמשיך להתייעל, שומרים על רמת התושבים. מנסים כמובן 

ת, זה ובעצם הדבר החדש שיש לנו שלא היה לנו בשנים קודמו
שאנחנו מעריכים שמשבר הקורונה ימשיך לחצי שנה. זה אומר 

בקורונה, אם זה עוזרי הוראה,  שכל הפעולות שקשורות במישרין
אם זה תומכי הוראה, אם זה השינוי בהסעות, אם זה שינויים 

דגל החינוך, הכול לקחנו כחצי שנה מהתקציב. בנוסף מה ב
בתקציב כפי שהם,  שבעצם עשינו, זה השארנו את כל ההוצאות

ובנוסף לקחנו את הקורונה. זה פה האלמנט שמבחינתי היה הכי 
ה, זה בעצם שהיינו מאוד שמרניים. כי לקחנו חשוב בתקציב הז

נו את ההוצאות את כל ההוצאות כאילו אין קורונה, ובנוסף הוספ
פה שהתווספו לנו בעקבות הקורונה, מה שלא יכול להיות בפועל. 

מיליון ₪ לעומת  53על צעת התקציב שעומדת רואים בעצם את ה
. אנחנו יכולים לראות פה שמבחינת מיליון ₪ שהיה השנה 47-ה

זה ארנונה,  46%מקורות המימון מבחינת ההכנסות שלנו, אז 
הגדולים.  2משפיע על התקציב, זה  14%משרד החינוך משהו כמו 

ואם נסתכל על התקציב של ההוצאות אז השכר הישיר לא דרך, 
מההוצאות  20%-לא מה שקשור בחינוך ודרך המתנ"ס מהווה כ

מהתקציב, זה משהו  רבע 24%שלנו. כל נושא החינוך מהווה 
שנשמר באדיקות לאורך השנים. מבחינת שכר, אנחנו עלינו 

. חלק מהמשרות קשורות 92-שהיו בפועל ל 74-בכמות המשרות מ
בשנה הבאה משרות בדגל החינוך.  3בדגל החינוך. השנה היו לנו 

, הוספנו עוד עוזרי הוראה, הוספנו באגף הגזברות, אנחנו 8יהיו 
שרה של מנהל רכש, כדי לייעל את כל הנושא רוצים להביא חצי מ

יף, זה עוד הזה של הרכש. ועוד עובד נוסף שאנחנו רוצים להוס
פקח. זה מבחינת מצבת כוח האדם. יש פה גרף שהכנו שמראה 

הייתה שנה קצת חריגה,  2019-יב. בבעצם את אחוז השכר מהתקצ
, אנחנו שומרים פחות או יותר אבל אנחנו רואים שאנחנו מנסים

פלוס מינוס. הוצאה ריאלית לתושב, השנה ושנה שעברה  25%על 
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₪. בשנה הבאה בזכות זה שיש  6,740פחות או יותר אותו דבר 
 ש".  7,400-יותר הוצאות, אז ההוצאה לתושב תגדל ל

 
 אנחנו מתחת לממוצע הארצי?  וי:פרופ' עפר ל

 
כן, אבל הממוצע הארצי זה לא, יכולים לקחת מועצה כמו תמר,  :חגית מ. מימוןגב' 

לתושב. אז יש  30,000-ו 20,000-ו 10,000ואז זה יכול להיות שם 
 י יישובים קטנים שמאוד מטים את הכף. כל מינ

 
  -אבל היה נראה לי שיישובים פרופ' עפר לוי:

 
 לא, לקחתי את הממוצע הארצי, לקחתי את הממוצע של הסוציו  :מ. מימון יתחגגב' 

 שים לב. , 9
 

 בסדר, אז מה זה אומר ממוצע ארצי?  פרופ' עפר לוי:
 

י יישובים קטנים, אני יכולה לשלוח ממוצע ארצי זה גם כל מינ :חגית מ. מימוןגב' 
 לכם... 

 
  זה לא כולל את הערים הגדולות. פרופ' עפר לוי:

 
אבל כן  10, אנחנו עכשיו ברביעייה של 10-אנחנו עלינו עכשיו ל :חגית מ. מימוןגב' 

 נכון. 
 

 אנחנו רחוקים גם מזה וגם מזה.   :גב' עדי זנד
 

קשור מאוד לזה שברשויות גדולות חלק  נכון. אני חושבת שזה :חגית מ. מימוןגב' 
בה מאוד גדול מהתקציב מתבסס על ארנונה מסחרי, ואז יש הר

 יותר הכנסות, מה שפה דל אצלנו. 
 

זה לא רשויות גדולות, זה רק  9אבל עם ממוצע סוציו אקונומי  :גב' עדי זנד
 רשויות קטנות. סביון, להבים, עומר, זה לא רשויות גדולות. 

 
 הוא אומר עדיין יש לה מסחרי הרבה יותר משלנו.  :מ. מימוןחגית גב' 

 
  -תיכונים ... על בתי ספר :רו"ח דורית כהן

 
 תקציב שהוא לא ארנונה.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 ההשוואה שלנו ליישובים שדומים לנו, לא לרשויות הגדולות.   :גב' עדי זנד

 
שיש פה זה כל התב"רים, שסידרתי טוב, זה עודף בגירעון. מה  :חגית מ. מימוןגב' 

 26-אותם מהקטן לגדול, סך הכול התקציב הבלתי רגיל מסתכם ל
 מיליון ₪.  14יליון ₪, שממנו נשאר לנו מ

 
  -מיליון ₪ 14לא, מה זאת אומרת נשאר? נשאר להוציא  עייאש: .גב' רונית ד

 
 נשאר להוציא.  :חגית מ. מימוןגב' 
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 בקופה? כמה יש  עייאש: .גב' רונית ד
 

 כמה יש בקופה, מיד אני אגיד בקרן, שנייה אני אעבור לזה.  :חגית מ. מימוןגב' 
 

 מיליון ₪, כמה יישאר לנו.  14-נניח ונוציא את ה עייאש: .רונית ד' גב
 

פה אנחנו רואים בעצם את ההחזר של המלוות, יחסית ליתרה של  :חגית מ. מימוןגב' 
 המלוות ויחסית למסגרת התקציב. 

 
 חגית סליחה, ענית לי או שלא?  עייאש: .גב' רונית ד

 
 ד מעט אבדוק. לא, אמרתי שאני עו :חגית מ. מימוןגב' 

 
 סליחה.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 יש לי את הדף הזה.  :חגית מ. מימוןגב' 

 
 סליחה לא שמעתי.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 ואני אחזור.  אני אחזור עליו, נדבר על תב"רים :חגית מ. מימוןגב' 

 
 אין בעיה, סליחה.  עייאש: .גב' רונית ד

 
זר מלוות ואת עומס המלוות. מה רואים את ההח פה אנחנו בעצם :חגית מ. מימוןגב' 

שכן נלקח בנושא של המלוות, וזה משהו שהוא כמובן בכפוף 
לאישור שלכם בישיבה הבאה, זה כל הנושא של גגות סולריים, 

מיליון ₪ ועוד  2.3קחת הלוואה של שאנחנו מניחים שנצטרך ל
 ₪ לקירוי, כרגע זה נלקח כנתון בסימן שאלה, כמובן 500,000

  -שזה
 

 זה נלקח גם בצד ההכנסות?  : כפיר מימוןמר 
 

זה נלקח גם בצד ההכנסות וגם בצד ההוצאות, זה ממש שולי, אני  :חגית מ. מימוןגב' 
 אראה את זה. 

 
 הסולרי?  אז זה לא כולל את פרופ' עפר לוי:

 
 זה כולל.  :חגית מ. מימוןגב' 

 
 כולל אוקיי.  פרופ' עפר לוי:

 
הצלחנו לרדת  2020-הנה בוא תראה, רואים את זה פה. שים לב ב :ןחגית מ. מימוגב' 

  -מיליון ₪, בשנה הבאה אנחנו לוקחים עוד 3-בהלוואות ל
 

 אז זו הסיבה העיקרית לגידול שרואים שמה.  פרופ' עפר לוי:
 

  -בדיוק, בדיוק זאת הסיבה העיקרית. אנחנו רוצים לקחת :חגית מ. מימון' גב
 

 לוואה אבל שמייצרת הכנסה. ה זה פרופ' עפר לוי:
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לגמרי, וזה באמת פרויקט שמביא תשואה יפה, אנחנו נראה את  :חגית מ. מימוןגב' 

 זה בישיבה הבאה. 
 

 ות מהפרויקט הזה נלקחו פה לא, אבל כמה ההכנסות הפוטנציאלי עייאש: .גב' רונית ד
  -בחשבון? כמה זה הגדיל

 
וך זה נלקח חלק יחסי, ₪ זה השנתי, מת 00300,0חלק יחסי של  :חגית מ. מימוןגב' 

₪ הכנסות, כי צפינו  185,000אני יכולה להגיד לך. נלקח 
 , בסדר? 1.6.21-שהפרויקט אם הוא יאושר אז הוא יתחיל מ

 
  -₪ 150,000ת לקחת בחשבון זאת אומר עייאש: .גב' רונית ד

 
הוצאות, זה אומר  ₪ ₪20,000 הכנסות. לקחנו בחשבון  185,000 :חגית מ. מימוןגב' 

₪ רווח, ולעומת זאת יש את  150,000שזה מניב משהו כמו 
  -ההחזר

 
 אני חייב להפסיק אתכם פה בבקשה.  : מר שלומי שטרית

 
 ₪ לחצי שנה.  150,000 גב' ברוריה אליעז:

 
קודם כל דני בחיים והכול בסדר, ואל תפיצו פה רכילות שהיא לא  : ומי שטריתמר של

 והכול בסדר, אז ברוך השם. לא להפיץ דברים.  נכונה. הוא בחיים
 

 לא, לא אמרו שהוא זה, רק אמרו שזה.  :חגית מ. מימוןגב' 
 

  -כן, אני גם קיבלתי הודעה :רו"ח דורית כהן
 

 אז לא להפיץ.  : מר שלומי שטרית
 

 ביקשו מהמשפחה להגיע להיפרד, זה מה שאמרו.  :חגית מ. מימוןגב' 
 

 יים עדיין. וא בחאבל ה : מר שלומי שטרית
 

 בחיים.  :חגית מ. מימוןגב' 
 

 זו סגולה לחיים ארוכים.  מר שמואל לביא:
 

 בריאות, בריאות.  עייאש: .גב' רונית ד
 

ה לרינת ולמחלקת גזברות ולכל זהו פה המצגת נגמרת, באמת תוד :חגית מ. מימוןגב' 
 מנהלי המחלקות שעזרו בתקציב. אני פה לכל שאלה. 

 
 אני פותח את הנושא לדיון, יש למישהו שאלות או הערות.  סן:מר יוסף ני

 
 אני אתייחס לכמה דברים.  : מר שלומי שטרית

 
 כן.  :חגית מ. מימוןגב' 
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ם הוקמה, רק משום מה ראשית אני שמח לראות שוועדת הכספי : מר שלומי שטרית
ותמוה מאוד ששבוע לפני התקציב, לכן אני לא אקבל את 

 כספים. ההמלצה של ועדת ה
 

 מה אתה אומר? לא הבנתי.  מר יוסף ניסן:
 

 תמוה ששבוע לפני, אני שנה מבקש שתהיה ועדת כספים.  : מר שלומי שטרית
 

 אבל תקציב מכינים בסוף שנה שלומי.  מר יוסף ניסן:
 

 בישיבה אחת?  : שטרית מר שלומי
 

  -ישיבת תקציב :רו"ח דורית כהן
 

  -את אורחת פה דורית, בבקשה ממך : מר שלומי שטרית
 

 שלומי אבל אני אענה לך.  מר יוסף ניסן:
 

 לא לענות.  : מר שלומי שטרית
 

  -מוקמת םאני אענה לך. ועדת כספי מר יוסף ניסן:
 

 -למה לא הוקמה שנה? מדוע : מר שלומי שטרית
 

 -זה לא משנה מר יוסף ניסן:
 

 מדוע לפני שבוע הקמתם את ועדת הכספים?  : מר שלומי שטרית
 

  -זה לא משנה, זה לא משנה. ועדת כספים דנה ף ניסן:יוסמר 
 

 רק בתקציב?  : מר שלומי שטרית
 

  -רק בתקציב מר יוסף ניסן:
 

 לא, לא.  : מר שלומי שטרית
 

 ממש לא.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 ממש לא.   :י זנדגב' עד
 

 בקדנציות ממש לא. יוסי, אני הייתי חברה בוועדת כספים שנים  עייאש: .גב' רונית ד
קודמות, ועדת כספים דנה בדו"חות כספיים, מעודכנת און ליין, 

 ברבעוניים, מה זאת אומרת רק בתקציב? ממש לא. 
 

  -אבל אין בעיה, הייתה מר יוסף ניסן:
 

  -לא יכול להיות אבל עייאש: .גב' רונית ד
 

 הוקמה לפני חודשיים לא?  פרופ' עפר לוי:
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 כן. מר יוסף ניסן:

 
 הוקמה לפני חודשיים.  פר לוי:פרופ' ע

 
 היא לא קמה לפני חודשיים, היא התכנסה בדיוק לפני שבוע.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 עיקר העבודה של הוועדה היא לדון בתקציב.  מר יוסף ניסן:

 
 ירים את הנופך של מועצות מקומיות, איך לא, אנשים שלא מכ עייאש: .גב' רונית ד

בוע לפני, כדי ות מקומיות, ומתכנסים שנראה דו"ח כספי של מועצ
 לדון על זה. 

 
 ימים לפני.  10הם קיבלו את החומרים  מר יוסף ניסן:

 
 ים הם לא מכירים איך נראה דו"ח כספי של מועצה מקומית, צריכ עייאש: .גב' רונית ד

 לקחת את זה בחשבון. 
 

 הא זאת הבעיה עכשיו?  מר יוסף ניסן:
 

 ם בעיה. ג זו עייאש: .גב' רונית ד
 

 יש אנשים שישבו במועצה הקודמת אורלי ואחרים.  פרופ' עפר לוי:
 

  -בגלל זה יש אותך שאת תסבירי להם מה שצריך מר יוסף ניסן:
 

 ה, אבל עדיין יש פה עניינים כמו אין בעיה, תאמין לי זה נעש עייאש: .גב' רונית ד
 ששלומי אומר בעייתיות של לדחוק את זה לרגע האחרון. 

 
  -זה ממש לא לדחוק. אל תציגו את זה, לא, לא, לא מר יוסף ניסן:

 
 אני התפרצתי לדלתו.  עייאש: .גב' רונית ד

 
  -אל תציגו את זה לדחוק לרגע האחרון מר יוסף ניסן:

 
 לדחוק לרגע האחרון.  זה עייאש: .גב' רונית ד

 
א טיעון, כדי שזה ישמש אתכם כהסבר להצביע נגד, זה בכלל ל מר יוסף ניסן:

  -קציבבכלל לא טיעון. יש ועדת כספים, דנה בת
 

שבועיים  –אתה לא רצית את ועדת הכספים, בכוח, רק לפני שבוע  : מר שלומי שטרית
 היא דנה. 

 
  לפני חודשיים הקמנו אותה. מר יוסף ניסן:

 
 הקמנו, אבל כינסת אותה מתי?  : מר שלומי שטרית

 
תקציב, מה לעשות לטובת ועדת הכספים הכי זה הדיון הראשון  מר יוסף ניסן:

 זה המצב. 
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אז אנחנו לא מקבלים את חוות הדעת של ועדת הכספים, כי היא  : מר שלומי שטרית

 לא מעורה בכל מה שקורה. 
 

 הבנתי.  מר יוסף ניסן:
 

היא שמעה אותך ואת חגית, וזה בסדר, וזו המטרה שלכם היא  : טריתמר שלומי ש
  -באמת להעביר את התקציב

 
לכם הערות על התקציב, הייתם צריכים דרך אבל אם היה  מר יוסף ניסן:

  -החברים האלה להעביר את ההערות שלכם, לשבת איתם
 

 מתי? קיבלנו את זה אחרי ועדת כספים.   :גב' עדי זנד
 

 ללמד אותם. אנחנו עמדנו בלוחות הזמנים.  סן:מר יוסף ני
 

 מנים. לא, לא עמדת בלוחות הז : מר שלומי שטרית
 

 אל תגיד לי לא.  מר יוסף ניסן:
 

 הוועדה התכנסה לפני שבועיים. זה לוחות זמנים?  : מר שלומי שטרית
 

 אנחנו עמדנו על פי לוחות הזמנים כחוק.  מר יוסף ניסן:
 

 שבועיים. לפני  : מר שלומי שטרית
 

 החומרים הועברו לפי לוחות הזמנים כחוק.  מר יוסף ניסן:
 

  -סי, לא נשלח בסוף גם לחברי המועצה עוד לפני הישיבהוי פרופ' עפר לוי:
 

 ברור, ברור.  מר יוסף ניסן:
 

 לבקשתם.  פרופ' עפר לוי:
 

 ברור.  מר יוסף ניסן:
 

קשתם קיבלתם לפנים משורת אז עדי למה להגיד קיבלנו אחרי? בי פרופ' עפר לוי:
 הדין. 

 
 טוב, בואו נמשיך.  : מר שלומי שטרית

 
 כן, בבקשה.  מר יוסף ניסן:

 
 . 17.12.20-נשלח ב :חגית מ. מימוןגב' 

 
 אז רונית יש לך מה להגיד, אני אגיד אחר כך.  : מר שלומי שטרית

 
 בעניין הזה האמת היא גם אני רשמתי את נושא ועדת כספים, אז עייאש: .גב' רונית ד
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שלומי כבר העיר את העניין. מה שאני יכולה לראות מתוך 
וט החזון של קודמך מרים אותך, מרים את התקציב הזה, זה שפש

ה מהבחינה הזאת שרוב המועצה. זאת אומרת אנחנו מגיעים פ
ההכנסות של להבים של צמיחה, חגית אם את יכולה את הדף 

ליון ₪, הגיע בזכות מי 53-מיליון ₪ ל 46-47המסכם של בין 
הדיור המוגן, החנייה, זאת אומרת כל הפרויקטים הקשים 

ם בחרון אפך, הנה מניבים ולוקחים את להבים שהתנגדת אליה
את האחוזים  קדימה, מבחינת היכולת שלנו להחזיר לתושבים

הגבוהים יותר. אז זה דבר שצריכים, ככה אני קוראת את זה 
זה. אני מאוד שמחה על כך, כי מתוך התקציב, וצריך להסתכל על 

זה באמת פרויקטים ששמו את להבים על המפה. להביא פרויקט 
מיליון ₪ לתוך יישוב קטן כמו להבים, זה משהו שאין  350של 

 ספק שייקח את להבים קדימה. 
 

 מיליון ₪ תרשי לי לתקן אותך.  450 מר יוסף ניסן:
 

  -עוד יותר טוב באמת עייאש: .גב' רונית ד
 

 הפרטים הקטנים.  יוסף ניסן:מר 
 

 יותר גדול, ליישוב כמו מיליון ₪ זה ממש עוד 450יפה מאוד,  עייאש: .גב' רונית ד
שלנו, מטורף ורואים את זה בתקציב. אבל זה יפה לראות שזה 
חזון, זאת אסטרטגיה, זה משהו שלוקחים קדימה יישוב, 

ר ממה שעוצרים, נלחמים ומבצעים. את כל זה אמרתי כי שום דב
שאמרתי כרגע לא קיים בתקציב הזה. אין חזון, אין אסטרטגיה, 

את היום יום. עושים גינה, עושים גינה. אין לקחת, יש לחיות 
נים לזה, עושים שמירה, עושים שמירה. עושים, מלקקים, נות

נותנים לשם, זה הדבר היחידי שאפשר לראות מתוך התקציב 
בולט כל כך, וצריך הזה. אז מהבחינה הזאת זה משהו שהוא 

 להסב את תשומת ליבך שתיקח את להבים קדימה ולא אחורה. 
 

 אני אמרתי לך אני אשמח לשמוע את החזון שלך בתקציב עצמו.  סן:מר יוסף ני
 

  -תן לי לשבת בכיסא שלך, ואז אני אשים חזון עייאש: .גב' רונית ד
 

ביא את החזון שלך, לא, לא, גם אם את יושבת שם, את צריכה לה מר יוסף ניסן:
 אולי אני אקבל אותו. 

 
  -החזון שלי והשאלות שלי עייאש: .גב' רונית ד

 
 אולי אני גם אקבל אותו.  מר יוסף ניסן:

 
 אם שאלת את חגית, קיבלנו מלא שאלות וקיבלתי תשובות,  ואני  עייאש: .גב' רונית ד

  -חייבת לפרגן לזה, התשובות היו מדויקות
 

 פי. יו מר יוסף ניסן:
 

 ומפורטות.  עייאש: .גב' רונית ד
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 מעולה.  מר יוסף ניסן:
 

 אבל יחד עם זאת כל אחד יישב עם החזון שלו.  עייאש: .גב' רונית ד
 

  -מה זה קשור אבל חזון מר יוסף ניסן:
 

  -עוד משהו יש לי עייאש: .גב' רונית ד
 

 מה זה קשור לחזון?  מר יוסף ניסן:
 

 לי סליחה, אין פה שום חזון יוסי. תן  עייאש: .גב' רונית ד
 

 מה קשור חזון לתקציב עכשיו?  מר יוסף ניסן:
 

 למה אתה מפריע לה? תן לה לדבר בבקשה.  : מי שטריתשלומר 
 

 אוי ואבוי, אוי ואבוי.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 תן לה לדבר, אנחנו הפרענו לך?  : מר שלומי שטרית
 

 רת? אתה שמעת מה אמ עייאש: .גב' רונית ד
 

 כן.  מר יוסף ניסן:
 

 לא הפרענו לך, תן לנו לדבר. : מר שלומי שטרית
 

 אתה שמעת מה אמרת?  עייאש: .דגב' רונית 
 

  -לא, את עכשיו באה ואומרת מר יוסף ניסן:
 

  -אין עניין של חזון בתקציב עייאש: .גב' רונית ד
 

אז את בגלל שאת לא מסכימה עם החזון של ראש המועצה,  מר יוסף ניסן:
 מצביעה נגד התקציב, נכון?

 
 ממש לא.  עייאש: .גב' רונית ד

 
  -את החזון שלך ביאיאז ת מר יוסף ניסן:

 
  -לא עייאש: .גב' רונית ד

 
 זה מה שאמרתי.  מר יוסף ניסן:

 
 אני אמרתי הפוך, אל תכניס לי מילים לפה. אני אמרתי שאין  עייאש: .גב' רונית ד

 בתקציב הזה שום דבר. 
 

טוב, האמת היא שאי אפשר לדעת. גם בשנה שעברה לא היה חזון  יוסף ניסן:מר 
 ז אני כבר לא יודע למה לצפות. והצבעת בעד, א
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  -סבבה, הלאה. יש פה עייאש: .גב' רונית ד
 

 את חוזרת פשוט על התקליט.  מר יוסף ניסן:
 

 ראשון שישבת אין פה שום התייעלות בכלום, הבטחת לנו מהיום ה עייאש: .גב' רונית ד
על הכיסא התייעלות. סליחה, סגן ראש המהנדס, אבל אין שום 

יהיה גם לו רכב. תמיד היה למהנדס רכב, אין סיבה בעולם ש
תראו גידול משמעותי בעלויות. וכך סיבה, תפתחו את התקציבים, 

אני יכולה לראות עשרות עליות שכר כאלה שהם לא קורות, אפשר 
א אלאה פה את כל הציבור המכובד לעבור אחד אחד, אבל אני ל

 בשעה כזאת ובקור הזה בחוץ, שהתעקשת עליו. 
 

 שאלת אבל מה הוא עושה כדי שיהיה לו רכב?  :ף ניסןמר יוס
 

  -לא, לא, לא שאלתי. גם זה של לפניו עייאש: .גב' רונית ד
 

 ... הפסקות חשמל ופיצוצי מים, אתם לא רוצים להפסיק עם זה?  : מר שלומי שטרית
 

 גם זה שלפניו עשה והסתדר בלי רכב.  עייאש: .גב' רונית ד
 

  -להפסיק עם פיצוצי המים רוצים אתם לא : מר שלומי שטרית
 

 לא, אולי תשאלי, אולי תשאלי למה הוא צריך, כדי שיהיה לך...  מר יוסף ניסן:
 

 על  לא, לא, אין זה. עוד נקודות שעולות מתוך הזה. אז דיברנו עייאש: .גב' רונית ד
מיליון ₪, לחלק יש הסבר, לחלק פחות. גידול  3-השכר שעולה ב

האדם, במקום התייעלות שאנחנו באים  משמעותי במצבת כוח
ים לקחת את ואומרים שים דוגמא, תן דוגמא אישית. צריכ

היישוב הזה בצניעות, לא לוקחים את זה, למרות שהבטחת את זה 
תי לי את כבר בפעם הראשונה שהתיישבת על הכיסא. רשמ

 הנקודות בצורה מסודרת. 
 

תר? כי להגיד יש בזבוזים, אין אפשר להצביע ספציפית על מה מיו פרופ' עפר לוי:
  -התייעלות

 
 בטח שיש.  עייאש: .גב' רונית ד

 
  -ספציפית משהו תפקיד הזה פרופ' עפר לוי:

 
 ברור בטח.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 לא צריך.  פרופ' עפר לוי:

 
 בטח שיש, אפשר לעבור סעיף סעיף.  עייאש: .ת דגב' רוני

 
 י נעבור. אז בואי נעבור, בוא מר יוסף ניסן:

 
 לא, עכשיו אני זה.  עייאש: .גב' רונית ד
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עוד פקח? אז מצד אחד אומרים צריך עוד פיקוח, צריך עוד  פרופ' עפר לוי:
פיקוח, יש עוד פקח, מתלוננים שיש גידול בשכר. בבקשה אני 

 מוע דברים ספציפיים. אשמח לש
 

  -עפר ברשותך עייאש: .גב' רונית ד
 

  בבקשה. פרופ' עפר לוי:
 

 תן לי לסיים את הזמן שלי.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 עזוב עפר, עזוב.  מר יוסף ניסן:
 

  -₪ שלקחתם פה כתוספת ארנונה של החנייה 700,000עוד משהו  עייאש: .גב' רונית ד
 

 ד היום. יר זה : מר שלומי שטרית
 

 יכון, זה לא אני לא מבינה, אנחנו מגלגלים סיכון על סיכון על ס עייאש: .גב' רונית ד
 בשנתיים האחרונות.  –הצליח בשנה וחצי 

 
 אנחנו הצבענו בשנה שעברה, לא? הצבענו.  : מר שלומי שטרית

 
  -זה נכנס לתקציב עייאש: .גב' רונית ד

 
 גן. על הארנונה בדיור המו : מר שלומי שטרית

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

 
 בחניון.  : מר שלומי שטרית

 
  -לחניון עייאש: .רונית ד' גב

 
 לחניון רכבת.  : מר שלומי שטרית

 
  -אבל העניין הזה עדיין עייאש: .גב' רונית ד

 
הצבענו בשנה שעברה ולא היה, ונלחם בבית משפט למה זה  : מר שלומי שטרית

 . בתקציב בכלל
 

 -אז פה יש פה שוב מחזירים את זה לתקציב עייאש: .גב' רונית ד
 

  -אני חושבת שלקחנו המון רזרבות בהוצאות :ימוןחגית מ. מגב' 
 

  -גם בשנה שעברה לקחנו : מר שלומי שטרית
 

  -נויואז הרש :חגית מ. מימוןגב' 
 

 למה להכניס כן, זה בבית משפט, מי יודע מה יהיה?  : מר שלומי שטרית
 

  -שנייה, קודם כל :חגית מ. מימוןגב' 
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שלנו כתושבים רוצה לומר לך, שהמזל  אני רוצה לומר לך, אני : מר שלומי שטרית

שיש קורונה. אני נוסע ברכבת, כל חניון הרכבת סגור חברים. 
המזל יותר משכל יש לך, תאמין לי. כל חניון הרכבת סגור חברים. 

לבד. שיהיה לתושבים  אני בשנה שעברה הלכתי ופתחתי אותו
איפה להחנות. עכשיו אין איפה להחנות, אין איפה להחנות. 

  -₪ האלה 700,000-ושא בבית משפט, ואני מבקש שתראו את הוהנ
 

  -שנייה, שנייה, תנו לי להסביר :חגית מ. מימוןגב' 
 

  -שנקבל את הכסף : מר שלומי שטרית
 

 מיליון ₪.  2-ל קודם כל זה גם יכול להגיע :חגית מ. מימוןגב' 
 

  -₪ האלה 700,000-תגישו לתקציב. ה : מר שלומי שטרית
 

 זה רק על שנה, לא על שנתיים.  :מוןמ. מיחגית גב' 
 

₪, שאנחנו לא  700,000אין שום מקום להכניס לתקציב עוד  : מר שלומי שטרית
יודעים אם נקבל, מה בית משפט אומר, מה לא אומר. אני מבקש 

 ₪ האלה.  700,000-שתורידו את ה
 

 שלומי, שלומי, תן לי להסביר לך.  מר יוסף ניסן:
 

 כן.  : מר שלומי שטרית
 

הנושא הוא ניהול, יכולתי כמו שאמרתי גם בישיבה קודם, פשוט  מר יוסף ניסן:
  -שכחת שיכולתי כבר להתפשר איתם

 
ו סוגרים יכולת לקחת אותי למשרד התחבורה אדון יוסי, והיינ : מר שלומי שטרית

את זה, לא רצית שלא יגידו שאני סגרתי את הדברים האלה. 
 בדיוק כמו המחלף יוסי. 

 
  -אני לא עוצר אותך מר יוסף ניסן:

 
 בדיוק כמו המחלפון שיש לנו מחלפון.  : מר שלומי שטרית

 
  -שלומי אף אחד לא עצר אותך. אתה יכול ללכת למשרד התחבורה מר יוסף ניסן:

 
  -יש מחלפון יוסי : מר שלומי שטרית

 
 באופן עצמאי.  מר יוסף ניסן:

 
  -בתי איתך בכמה פגישות ואמרתי לךלא, אני אמרתי לך, יש : מר שלומי שטרית

 
 לי אתה אמרת?  מר יוסף ניסן:

 
  -כן. לא אמרתי לך שהשרה מבקשת : מר שלומי שטרית
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 לי אתה אמרת?  מר יוסף ניסן:
 

  -שבתכן, כן, שרוצים ל : מר שלומי שטרית
 

 לא, אתה מתבלבל.  מר יוסף ניסן:
 

 אני אמרתי לך.  : מר שלומי שטרית
 

 אמרת למישהו אחר, אתה מתבלבל.  מר יוסף ניסן:
 

 לא, גם לך אצל רפי אמרתי.  : מר שלומי שטרית
 

 לא, לא, אתה מתבלבל.  מר יוסף ניסן:
 

 גם לך אצל רפי אמרתי לך, על המחלפון.  : מר שלומי שטרית
 

 אתה מתבלבל.  ניסן: מר יוסף
 

  -שהמחלפון הזה לא יכול להישאר כך. הוא לא יישאר כך : מר שלומי שטרית
 

 טוב, מה זה קשור עכשיו לתקציב שלומי?  מר יוסף ניסן:
 

 זה קשור יוסי, זה קשור.  : מר שלומי שטרית
 

 מה זה קשור לתקציב?  מר יוסף ניסן:
 

א, מה קרה, מה שהיה זה מה שנשאר, זה קשור, מכיוון שאנחנו ל : מר שלומי שטרית
שאר רמזורים, באר שבע זכתה יוסי, ואין לנו מחלף יוסי. אנו נ

 , וזה מה שיהיה. גודלת, רהט גודלתתקועים. להבים 
 

 טוב.  מר יוסף ניסן:
 

 וזה לא בסדר.  : מר שלומי שטרית
 

  -שלומי בנושא של חניון הרכבת מר יוסף ניסן:
 

 שאני אעזור לך גם שם, שלא יגידו שאני עשיתי את זה. ולא רצית  : מר שלומי שטרית
 

שר ולקבל גם מיליון ₪ ולא פכולתי להתבנושא חניון רכבת י מר יוסף ניסן:
שר איתם, וזה פהסכמתי, בגלל שהקורונה אפשרה לנו לא להת

  -נכון, זה בתהליך משפטי, את הכסף אנחנו נראה
 

 ה יוסי. אבל זה מה שאמרת בשנה שעבר : מר שלומי שטרית
 

  -שנייה, אתה כסף מר יוסף ניסן:
 

 ברה. זה בדיוק מה שאמרת בשנה שע : מר שלומי שטרית
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גם מה שלא נכנס לתקציב זה תשלומים משנה שעברה שאמורים  פרופ' עפר לוי:
 גם לקבל. 

 
 ... : מר שלומי שטרית

 
 -שלומי, שלומי מר יוסף ניסן:

 
 נכון ברוריה?  : מר שלומי שטרית

 
  -שלומי, שלומי ניסן: מר יוסף

 
בענו מיליון ₪ את זוכרת את החניון את הארנונה של החניון? שהצ : מר שלומי שטרית

בשנה שעברה... של הרכבת ולא קיבלנו את הכסף. ועכשיו אנחנו 
  -בבית משפט

 
  -אבל שלומי, שלומי מר יוסף ניסן:

 
 אז למה להכניס?  : מר שלומי שטרית

 
 )מדברים יחד( 

 
שלומי אבל זה מקצועי, זה חגית, זה חגית, זה לא פוליטיקה. אל  ניסן:מר יוסף 

 תעשה פוליטיקה. 
 

זה לא העניין, זה לא, זה לא. זה מקצועית לא מקצועית, אין את  : שלומי שטרית מר
הכסף, אני לא מסתמך על בתי משפט, אני לא יודע מה יהיה 

 איתם. 
 

  -השורה התחתונה מר יוסף ניסן:
 

 רגע ארנונה יש לך?  :כהן רו"ח דורית
 

 מה?  : מר שלומי שטרית
 

 ך... ארנונה שבתקציב יש ל :רו"ח דורית כהן
 

 -דורית, תקשיבי לי : מר שלומי שטרית
 

 )מדברים יחד( 
 

 זה לא נכון, זה לא אותה סבירות.  עייאש: .גב' רונית ד
 

  -דורית זה בבית משפט, גם בשנה שעברה זה בדיוק היה : מר שלומי שטרית
 

 זה לא אותה סבירות.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 זה בבית משפט.  : מר שלומי שטרית
 

 יש לי אבל הערה נוספת לעניין.  עייאש: .ית דגב' רונ
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₪. זה יכול גם  700,000אבל לקחנו אומדן מאוד שמרני של  :חגית מ. מימוןגב' 

  -מיליון ₪ 2-להיגמר ב
 

  -גם בשנה שעברה : מר שלומי שטרית
 

  -רגע :חגית מ. מימון' גב
 

 תיכנסי לפרוטוקול של שנה שעברה.  : מר שלומי שטרית
 

 ₪.  700,000נכון, לקחנו גם  :. מימוןחגית מגב' 
 

 זה מה שאמרת בדיוק.  : מר שלומי שטרית
 

אבל שלומי אנחנו סיימנו את השנה בצורה מאוזנת, אז איפה  מר יוסף ניסן:
 הבעיה שלך? 

 
 )מדברים יחד( 

 
 מיליון ₪.  3.5בשנה שעברה פתחנו אותה עם עודף של   :עדי זנדגב' 

 
מיליון ₪. לשפץ לכל התושבים פה את כל  14"ר עוד קיבלת תב : מר שלומי שטרית

 מיליון ₪, זה בתקציב?  14המדרכות ואת כל החניות, 
 

 מה זה קשור אבל?  מר יוסף ניסן:
 

לשרונית. כל התב"רים זה כסף כי זה כסף שמגיע, זה צריך ללכת  : מר שלומי שטרית
  -של שרונית. אנשים משלמים אגרות

 
 לא קשור. שלומי זה  מר יוסף ניסן:

 
  -אנשים משלמים מס השבחה, אתה לוקח את הכסף הזה משם : מר שלומי שטרית

 
 תפסיק להגיד זה לא קשור, הכול קשור.  עייאש: .גב' רונית ד

 
, מה יהיה בשרונית? אז תבוא ותגיד ומשקיע פה בלהבים הישנה : מר שלומי שטרית

  -לאלי לוי אין לי כסף
 

  -ום קשר, אין שום קשר לשרוניתשלומי, שאין ש מר יוסף ניסן:
 

  -יוסי לא היה סליחה : מר שלומי שטרית
 

  -שרונית זו חברה מפתחת שכרגע מפתחת את שרונית מר יוסף ניסן:
 

  -יוסי, יוסי תקשיב : מר שלומי שטרית
 

 יש כספים בקופה.  יסן:מר יוסף נ
 

  -לא היה לנו דיון רציני : מר שלומי שטרית
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 א מבין על מה אתה מדבר. אני ל מר יוסף ניסן:

 
על המחלף, לא היה לנו דיון רציני על יערות גרמניה, לא היה לנו  : מר שלומי שטרית

  -דיון רציני
 

 ון? אתה לא הגעת לישיבות האלה, אתה אומר לא היה די מר יוסף ניסן:
 

 על השכונות החדשות.  : מר שלומי שטרית
 

 בישיבות.  אתה לא היית מר יוסף ניסן:
 

 על השכונות החדשות.  : שלומי שטריתמר 
 

 כשקיימנו דיון אתה לא היית. אז איך אתה אומר לא דיון רציני?  מר יוסף ניסן:
 

  -יוסי, אני הייתי עייאש: .גב' רונית ד
 

  -אני הייתי : מר שלומי שטרית
 

 לא, אתה לא היית.  מר יוסף ניסן:
 

 בבידוד. סליחה שלאשתי היה קורונה והייתי  : מר שלומי שטרית
 

 אבל אתה לא היית.  מר יוסף ניסן:
 

 . 5.8.20-סליחה ב : מר שלומי שטרית
 

 אז למה אתה אומר שלא התקיים דיון?  מר יוסף ניסן:
 

 רציני.  וןיוסי, אני הייתי ולא היה די עייאש: .גב' רונית ד
 

 היה מחטף על הוועדה, היה מחטף.  : מר שלומי שטרית
 

  -ש ישיבהמה מחטף? י מר יוסף ניסן:
 

אתה יודע שאנחנו לא רוצים. אני לא רוצה... למה אתה מכניס את  : מר שלומי שטרית
זה, זה היה מחטף. ואתה רוצה עכשיו ללכת לעשות את יער 

לא יכולים לפתוח, ואתה מדינות גרמניה, את גן הציפורים אנחנו 
 יודע שאנחנו לא יכולים לפתוח. 

 
 טוב.  מר יוסף ניסן:

 
אתה הולך להגיד לי ואתה אומר: לא, רק מצלמות שם? מי צריך  : טריתמר שלומי ש

מצלמות ביער מדינות גרמניה? בשביל מה? מה לראות שגונבים 
את העצים? מתי גנבו שם משהו? חשמל, להשקיע מיליונים, לא 

על הכסף הזה יוסי? באמת תחשבו בהיגיון. ההחלטות שלכם  חבל
 הן החלטות הזויות. 
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להבנתי, חלק גדול מהפריצות הוא מהאזור הזה של יער מדינות  י:פרופ' עפר לו
  -גרמניה, ואני זו דרישה ש

 
 תסגרו את זה.  : מר שלומי שטרית

 
ה מהכסף הזה, בכל מקרה תכנון של מחלקת ביטחון, אם לא נעש פרופ' עפר לוי:

 זה ירד מהתקציב. 
 

 שיהיה כמו... לפתוח עוד גן שלא יהיה שלנו, בשביל זה  : מר שלומי שטרית
 

  -כרגע מתחילים עם תאורה ומצלמות, שמצלמות פרופ' עפר לוי:
 

  -חבר'ה גם : מר שלומי שטרית
 

לא, וזה גם לא מהתקציב של המועצה, אני לא מבין מה הוא  מר יוסף ניסן:
 רוצה. 

 
  -אני רוצה גם : מר שלומי שטרית

 
 את זה.  זה יהיה מתקציב של המועצה אם לא יאשרו פרופ' עפר לוי:

 
 זה לא מהתקציב של המועצה.  מר יוסף ניסן:

 
המצלמות יהיו מהתקציב של המועצה, אם לא יאשרו את זה  פרופ' עפר לוי:

 במסגרת הפרויקט. 
 

 ל המועצה? מצלמות זה לא מהתקציב ש : מר שלומי שטרית
 

 לא, ביער מדינות גרמניה לא.  מר יוסף ניסן:
 

 מאיפה?  : מר שלומי שטרית
 

 אז תשאל, אני אענה לך.  וסף ניסן:מר י
 

 אנחנו לא יודעים כלום, אז איך אתה רוצה שנצביע לך?  : מר שלומי שטרית
 

  -3אני שמעתי הסברים לפחות  פרופ' עפר לוי:
 

 )מדברים יחד(
 

 אף אחד פה לא יודע חוץ ממך.  : מר שלומי שטרית
 

 פעמים הוסבר פה במועצה.  3לפחות  פרופ' עפר לוי:
 

שלומי, יש פרוטוקול ישיבה שלא היית, שלא היית בה, קראת  סף ניסן:מר יו
 אותה? 

 
  -יוסי תשמע : מר שלומי שטרית
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 קראת?  מר יוסף ניסן:
 

 יוסי, אני רוצה לומר לך משהו... : מר שלומי שטרית
 

  -יוסי, שהכפלת עייאש: .רונית ד גב'
 

 ה, הוא מסתדר. לא, הוא לא צריך עזרה, הוא לא צריך עזר מר יוסף ניסן:
 

 אני רוצה לומר משהו שמאוד כואב לי.  : מר שלומי שטרית
 

 הוא לא צריך אותך, את תנועות הידיים...  עייאש: .גב' רונית ד
 

 ב לי. משהו שמאוד כואב לי, מאוד כוא : מר שלומי שטרית
 

 תירגע יוסי, תירגע.  עייאש: .גב' רונית ד
 

  -אני : מר שלומי שטרית
 

 יוסי נראה מאוד רגוע...  י:פרופ' עפר לו
 

  -אני : מר שלומי שטרית
 

  -אני מאוד רגוע, אני לא מבין מה מר יוסף ניסן:
 

  -אני וכפיר : מר שלומי שטרית
 

  -להלא, את התנועות הארוכות הא עייאש: .גב' רונית ד
 

  -אני וכפיר : מר שלומי שטרית
 

 זה טוב שיוסי רגוע, זה מצוין.   :גב' עדי זנד
 

אני וכפיר מימון היינו צריכים להתמודד מול משרד הפנים, מול  : לומי שטריתמר ש
משרד המשפטים ומשרד הפנים, שלא יפסלו אותנו מלהיות 

נו. בוועדה, שים לב. היינו צריכים לתת טיעונים שלא יפסלו אות
 למה אתם היועצים המשפטיים, ואמרתי לך את זה, אתם אותנו? 

 
 על התקציב.  שלומי, דבר מר יוסף ניסן:

 
  -אותנו מכפישים : מר שלומי שטרית

 
 אנחנו בישיבה על התקציב נו.  מר יוסף ניסן:

 
תראה יוסי, זה דברים שזה, אתה הולך לבנות שכונות חדשות, זה  : מר שלומי שטרית

בלהבים  אם אנחנו הולכים כרגע להשקיע עוד שכונות חזון לדעת
תבוא ותגיד. אני  צפון בלהבים דרום. אם אנחנו הולכים לשם

במשמרת שלי לא רוצה שזה יהיה, והעובדה לכך שאתה ניסית 
  -לפסול אותנו מלהשתתף בוועדה

 



 

 24 

 -זה לא אני, מה אני מר יוסף ניסן:
 

 זה אתה.  : מר שלומי שטרית
 

  -אבל זה גם אני נמצא שמה שלומי מר יוסף ניסן:
 

גרש בשרונית, לקובי יש זה אתה. לא, הכפשתם רק אותי, לך יש מ : מר שלומי שטרית
מגרש בשרונית, לאלעד יש מגרש בשרונית, לעפר יש מגרש 

שלי  מ"ר יש לי, כתבו רק עליי 350בשרונית, כתבו רק עליי מגרש 
מהוועדה? בגלל  , וניסית לפסול אותי? למה שתפסול אותייש שם

 שאני מתנגד? הרי גם אתה התנגדת. 
 

 נכון.  מר יוסף ניסן:
 

 אז למה אתה מנסה לפסול אותנו.  : מר שלומי שטרית
 

 אף אחד לא ניסה לפסול.  מר יוסף ניסן:
 

 מה לא?  : מר שלומי שטרית
 

  -ההיפך מר יוסף ניסן:
 

  -אני הייתי צריך להתמודד : מר שלומי שטרית
 

  -ההיפך ן:מר יוסף ניס
 

 הייתי צריך להתמודד מולם.  : מר שלומי שטרית
 

עדה המחוזית, כדי שיאשרו אותנו, וגם אישרו גם אנחנו פנינו לוו מר יוסף ניסן:
 אותי וגם אותך. 

 
 אני צריך לשלוח לך.  את המכתב הראשון : מר שלומי שטרית

 
 ... שיאשרו אותנו יוסי.  :קובי נודלמן עו"ד

 
 עדה מחוזית. ו מר יוסף ניסן:

 
ג היועץ המשפטי של המועצה, שאתה משלם לו כסף, שאמור לייצ :קובי נודלמן עו"ד

  -אותך
 

 בדיוק.  עייאש: .גב' רונית ד
 

כתב מכתב נגד חברי המועצה, שהוא נמצא בכלל בניגוד עניינים,  :קובי נודלמן עו"ד
כי הוא אמור לייצג אותנו ולא אף אחד אחר, אז על מה אתם 

 ם בכלל? מדברי
 

 בסדר.  מר יוסף ניסן:
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א בדיעבד, אנחנו לא ראינו והמכתב יצא אלינו, זה לא שזה, זה יצ :קובי נודלמן עו"ד
  -את המכתב לפני

 
 אתה מנסה לפסול את סגן ראש מועצה שלך.  : מר שלומי שטרית

 
 מה? מה? על מה אתם מדברים בכלל?  :קובי נודלמן עו"ד

 
רוצה שאני אצביע לך היום לתקציב? בוא תגיד לי יוסי. איך אתה  : מר שלומי שטרית

 איך? 
 

 שליטה על חוות דעת, מה אתה רוצה ממני?  שלומי, אין לי מר יוסף ניסן:
 

 אתה ניסית לפסול אותנו.  : מר שלומי שטרית
 

למה אני? זו חוות דעת משפטית, זה לא אני, אתה הלא מבין. אגב  מר יוסף ניסן:
 גם פסלו אותי. 

 
  -יוסי, אני : שלומי שטריתמר 

 
 אבל גם פסלו אותי שלומי.  מר יוסף ניסן:

 
ד משפט אחד אני אגיד וזהו, אתה רצית, אתה רצית שייפסל, עו : מר שלומי שטרית

 יעבור לוועדה המחוזית. שזה ישר  בוא נשים את זה על השולחן,
 

שלומי, אני לא אחראי על ההבנה שלך ועל המסקנות שאתה  מר יוסף ניסן:
 יק, אני לא אחראי. מס

 
משהו. תשמע, לגבי יוסי, אני יש לי עוד דבר אחד, ואני אגיד עוד  : מר שלומי שטרית

 הנושא של הביטחון ביישוב, שזה מאוד מאוד חשוב לי. 
 

 כן.  מר יוסף ניסן:
 

, אנחנו בסגר, כולנו בבית, מי 30%-זה ירד ל 40%-נכון שזה ירד ב : מר שלומי שטרית
ו? אני אומר לך כן, ברגע שתיגמר הקורונה אנחנו יגנבו? מי יפרצ

 נחזור לככב. 
 

  -שכשיצאנו מהסגרעובדה   :גב' עדי זנד
 

  -ולכן אני : מר שלומי שטרית
 

 השני הייתה עלייה.   :גב' עדי זנד
 

רוצה להגדיל את תקציב הביטחון, אני רוצה לראות פה אכיפה,  : מר שלומי שטרית
שעות  24טרה. אני רוצה אני רוצה לראות פה נקודת מש

ן שיסתובבו פה, אני רוצה להחזיר את הביטחון ליישוב. אין ביטחו
 ביישוב. מה קורה עם צביון היישוב. 

 
  -אתה אומר 40%-ירדנו ב מר יוסף ניסן:
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 צביון היישוב, צביון.  : מר שלומי שטרית
 

 ... השוואה ליישובים אחרים בתקופת הקורונה לא?  פרופ' עפר לוי:
 
הצביון שלנו, הצביון, אנחנו מתחילים לאבד את הצביון. אתמול  : ר שלומי שטריתמ

כיוון המועצה, ראיתי את הבית הראשון. תודיע לו כבר, נסעתי ל
תודיע לו שיזרקו לי רימון בבית. ראיתי את הבית הראשון, אני 

 , ראית מה עשו שם? יהזדעזעתי, הזדעזעת
 

 ? איזה בית שלומי :קובי נודלמן עו"ד
 

אחרי שפתחו שם את הדלת ואת הקיר הצבעוני שם, אתה ראית  : מר שלומי שטרית
  -איך אתם נותנים לדבר כזה להיות? קיבלתאת זה? 

 
 זה לא אנחנו שלומי, זה לא אנחנו.  מר יוסף ניסן:

 
 ופתחו שם, מה פותחים שם מסגד?  : מר שלומי שטרית

 
  -אנחנו מר יוסף ניסן:

 
 נכון שפותחים שם מסגד? זה  : מר שלומי שטרית

 
 איפה?  :קובי נודלמן עו"ד

 
 ממש לא.  מר יוסף ניסן:

 
 אז אני אומר לך, זה השמועות, זה השמועות.  : ומי שטריתמר של

 
 הבית הפינתי באיריס הראשון.   :גב' עדי זנד

 
זה הבית הראשון בכניסה פה ליישוב, לכי תראי. אתם קיבלתם...  : מר שלומי שטרית

  -קיבלתם פהבהנדסה, 
 

 שמועה לא נכונה.  מר יוסף ניסן:
 

א יודע אם זה יישאר. קיבלת מועצה איתנה, ועדה עצמאית, אני ל : מר שלומי שטרית
 אני לא יודע אם זה יישאר. 

 
 בינתיים זה נשאר.  מר יוסף ניסן:

 
לא, זה נשאר בגלל שנכנס לך כסף. מישהו בדק מקצועי? אנחנו  : מר שלומי שטרית

 את הארנונה כמה הם משלמים? יודעים 
 

 )מדברים יחד( 
 

 ... בתקציב.  מר יוסף ניסן:
 

 לא, לא, אני לא יודע כמה הם משלמים.  : שטרית מר שלומי
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  -מה זה מר יוסף ניסן:
 

 אני לא יודע כמה הם משלמים ארנונה שם.  : מר שלומי שטרית
 

 מי...?  :חגית מ. מימוןגב' 
 

 כן.  מר יוסף ניסן:
 

 אני לא יודע אם הסיעודי משלם שם.  : מי שטריתמר שלו
 

 כן משלם.  :חגית מ. מימוןגב' 
 

 ים יחד( )מדבר
 

  -רגע, רגע, רגע, שלומי מר יוסף ניסן:
 

 כתוב לא משלמים.  : מר שלומי שטרית
 

  -שלומי, שלומי מר יוסף ניסן:
 

 הם היו צריכים לשלם מזמן ארנונה, הם לא משלמים.  : מר שלומי שטרית
 
  -שלומי ר יוסף ניסן:מ
 

 ועות. לא נכון, סיעודי קיבלנו כסף לפני כמה שב :חגית מ. מימוןגב' 
 

  -ניתנה להם פה, סליחה כן : מר שלומי שטרית
 

 מועדים לבוא ולשאול שאלות, למה לא באת?  2שלומי, נתנו  מר יוסף ניסן:
 

  -כי אני אגיד לך יוסי : מר שלומי שטרית
 

  -יכול לבוא לישיבת תקציב ולהגיד אני לא יודע אתה לא מר יוסף ניסן:
 

  -אני אגיד לך יוסי אני אגיד לך יוסי, : מר שלומי שטרית
 

 אם לא שאלת בזמן שנתנו לך.  מר יוסף ניסן:
 

אני אגיד לך יוסי, כשאתה מפרסם פוסט שמחלף להבים יצא  : מר שלומי שטרית
 -מיליון ₪ 250לדרך בהשקעה של 

 
 מיליון ₪?  250כתב מי  מר יוסף ניסן:

 
 אתה כתבת, תיכנס ותראה, אתה כתבת.  : מר שלומי שטרית

 
 מיליון ₪ נו.  190 ניסן:מר יוסף 

 
 מיליון ₪.  190 : מר שלומי שטרית
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 מיליון ₪?  250אז למה  מר יוסף ניסן:
 

מיליון ₪. תקשיב, זה  80ולאחר מכן אנחנו יודעים שזה בסך הכול  : מר שלומי שטרית
ון ₪ אתה מזייף יוסי, איפה אתם? איפה המהנדס? איפה מילי 110

 אתם? מה קורה אתכם? 
 

 אתה רוצה שאני אשיב לך?  יסן:מר יוסף נ
 

 כן.  : מר שלומי שטרית
 

אז בוא אני אשיב לך אחת ולתמיד, כבר אמרתי לך את זה  מר יוסף ניסן:
 פעמיים. 

 
 לכולם תשיב, כן.  : מר שלומי שטרית

 
 יים כבר אמרתי לך את זה. פעמ מר יוסף ניסן:

 
 כן, כן.  : מר שלומי שטרית

 
מיליון ₪. חלק מזה זה  195-משרד התחבורה בהמחלף תוקצב ב מר יוסף ניסן:

העתקת תשתיות, זה לא לקבלן הזה, זה העתקת תשתיות, ויש עוד 
עלויות נוספות, שנייה, שנייה, תן לי לסיים. המכרז יצא לדרך 

בסדר, יופי מצוין, משרד התחבורה  מיליון ₪. 90-וזכה קבלן ב
 מיליון ₪, איפה הבעיה? לא הבנתי.  110חסך 

 
מה זה מה זה, זה היה צריך להיות מחלף לא מחלפון יוסי, אנחנו  : ומי שטריתמר של

 הולכים למחלפון. 
 

 לא, זה לא קשור.  מר יוסף ניסן:
 

 הולכים למחלפון.  : מר שלומי שטרית
 

 -א קשור. אותו תכנון. לא, לא, לא, שלומישלומי זה ל מר יוסף ניסן:
 

  -ה רוביקמישהו דחף פה בבאר שבע ז : מר שלומי שטרית
 

  -שלומי, המידעים הם לא נכונים מר יוסף ניסן:
 

  -לא יוסי : מר שלומי שטרית
 

  -אתה לא מתבסס על כלום, תקשיב טוב מר יוסף ניסן:
 

 ק על המחלף הזה. אני חושב שהיית צריך לצאת למאב : מר שלומי שטרית
 

שום  שלומי אתה לא מתבסס על שום נתון, אתה לא מתבסס על מר יוסף ניסן:
 נתון בדוק, אתה לא בודק כלום, עזוב. 

 
  -ואתה לבד יודע שכביש באר שבע... : מר שלומי שטרית
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 אם זה מה שאתה אומר, לא בדקת שום נתון.   מר יוסף ניסן:
 

  -אני בדקתי : מר שלומי שטרית
 
 שום נתון, שמעת מה אמרתי לך?  ר יוסף ניסן:מ
 

  -אני בדקתי : מר שלומי שטרית
 

 לא בדקת שום נתון.  ניסן: מר יוסף
 

  -אני בדקתי : מר שלומי שטרית
 

 -לא שינו את התוכנית בכלל, ההיפך מר יוסף ניסן:
 

 מיליון 80מיליון ₪ שזה רק  200אני בדקתי שזה היה צריך להיות  : מר שלומי שטרית
₪-  

 
 רק שיפרו את התוכנית.  מר יוסף ניסן:

 
 ם מה שהיה וזה מה שיהיה. ואני יודע שיש רמזורי : מר שלומי שטרית

 
 אבל זאת התוכנית.  מר יוסף ניסן:

 
 ... על זה לתושבים.  : מר שלומי שטרית

 
  -התוכנית הזאת הייתה מתוקצבת מר יוסף ניסן:

 
מולם? למה אתה לא לוקח אותנו?  למה אתה לא נכנס למאבק : מר שלומי שטרית

  -למה אנחנו לא הולכים
 

 תביעה משפטית, נכון? נכון?  שלי להגישלומי, כתבת  מר יוסף ניסן:
 

  -אני אגיד לך למה : מר שלומי שטרית
 

 הא למה?  מר יוסף ניסן:
 

אני אספר לך, בוא אני אספר לך. כשאני הלכתי נסעתי לשם  : מר שלומי שטרית
אמרו לי: שלומי תשמע, תיקחו מהנדס בטיחות  ודיברתי איתם,

יהיו פקקים פה,  מהנדס כבישים, תביאו כמה חוות דעת שבאמת
תכתבו לנו מכתב, ואז נזמין אתכם לישיבה מקצועית, ולא נלך 
לבית המשפט, ונראה איך אנחנו יכולים לעזור לכם. לא היית 

את  מוכן גם לזה, למכתב, לדבר קטן לא היית מוכן, ואמרתי לך
זה. קיבלת את זה כדבר, כעובדה מוגמרת. וזה יוסי גורם לי, 

יודע לנהל משא ומתן, תתחיל לחשוב מה תתחיל לחשוב איך אתה 
מ"ר שהמינהל שם  1,500-יהיה עם עתיד להבים, מה יהיה עם ה

רוצה לבנות שם בנייה צפופה, ואתה יודע את זה. העפת אותי 
מ"ר  5,000-מ"ר מתוך ה 1,500מהישיבות האלה שאני לא אשמע. 

אנחנו מקדמים שם לבנייה צפופה, הסכמת. שרונית השכונה 
  -אתההחדשה, 
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  -הסכמת? לא, לא על סמך מה אתה אומר מר יוסף ניסן:

 
  -... לפסול אותי בכדי שהוועדה תהיה : מר שלומי שטרית

 
  -על סמך מה מר יוסף ניסן:

 
 )מדברים יחד( 

 
 ך מה אתה אומר הסכמת? שלומי, על סמ מר יוסף ניסן:

 
 זה לתושבים גם.  : מר שלומי שטרית

 
  -שלומי מר יוסף ניסן:

 
 -ספר את זה לחברי המועצה הטרמפיסטים שנכנסו לפה ש : מר שלומי שטרית

 
 שלומי, על סמך מה אתה אומר הסכמת, אני יכול לדעת?  מר יוסף ניסן:

 
 מה?  : מר שלומי שטרית

 
  -מ"ר 01,50שהסכמתי  מר יוסף ניסן:

 
 אתה הסכמת. אין תכנון?  : מר שלומי שטרית

 
 איפה זה כתוב?  מר יוסף ניסן:

 
 לא מתחילים תכנון?  : מר שלומי שטרית

 
 לא.  מר יוסף ניסן:

 
 לא? הכול קפוא, הכול עומד?  : מר שלומי שטרית

 
  -איפה כתוב מר יוסף ניסן:

 
שאלה, אין תכנון? תמורת אני שואל אותך שאלה, אני שואל אותך  : מר שלומי שטרית

  -מ"ר שהם לוקחים לבנייה 1,500מה הם עושים לך תכנון? תמורת 
 

  -אין כרגע תכנון שלומי מר יוסף ניסן:
 

  -אתה : מר שלומי שטרית
 

 אין כרגע תכנון.  מר יוסף ניסן:
 

 עובדים על זה.  : מר שלומי שטרית
 

 אז עובדים, אבל למה אתה אומר הסכמת?  מר יוסף ניסן:
 

 יש הסכמה...  : מר שלומי שטרית
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 אתה אומר שהסכמת.  אז אם אתה אומר שעובדים על זה, למה מר יוסף ניסן:

 
  -מ"ר לוקחים 1,500-יוסי, יש הסכמה ש : מר שלומי שטרית

 
 מאיפה זה כתוב? שלומי זו המצאה.  מר יוסף ניסן:

 
 זה מה שחגי סלע אמר לנו.  : מר שלומי שטרית

 
 ה המצאה שלך. ז מר יוסף ניסן:

 
 . אלעד, אני שואל אותך פה אלעד, זה נכון או לא? תענה : מר שלומי שטרית

 
 עזוב, עזוב את אלעד.  מר יוסף ניסן:

 
 למה לא? אלעד תענה, אני שואל אותך, אתה מהנדס המועצה.  : מר שלומי שטרית

 
 תענה לו.  מר יוסף ניסן:

 
  -אתה מנהל את המשא ומתן : מר שלומי שטרית

 
 אני לא מנהל את המשא ומתן עם המינהל, ממש לא.  :ר אלעד ארזימ
 

 לא?  : מר שלומי שטרית
 

 אז זהו, קיבלת תשובה?  מר יוסף ניסן:
 

 הוא מפחד ממך שלא תפטר אותו גם.  : מר שלומי שטרית
 

 קיבלת תשובה?  מר יוסף ניסן:
 

, אתה אתה רוצה לפטר את אלעד, אתה רוצה לפטר את עדנה : מר שלומי שטרית
רוצה לפטר את עובדיה, אתה רוצה לפטר את המבקר. כל מי... 

 אלה גם, מספיק! מספיק עם הפיטורים ה
 

  -טוב שלומי, תהיה רציני מר יוסף ניסן:
 

 זהו אני סיימתי.  : מר שלומי שטרית
 

  -תטען טיעונים נכונים ובדוקים מר יוסף ניסן:
 

 אני סיימתי.  : מר שלומי שטרית
 

 אני אענה לך.  :מר יוסף ניסן
 

 אני סיימתי, אני סיימתי, אני סיימתי.  : מר שלומי שטרית
 

תקבל עוד תשובות. יש לך בעיה אבל עם התקציב? אני רוצה  ניסן:מר יוסף 
  -לשאול
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 כן.  : מר שלומי שטרית

 
 יש לך הערות על התקציב?  מר יוסף ניסן:

 
  -במיליון ₪אני רוצה להגדיל את תקציב הביטחון  : מר שלומי שטרית

 
  -מצוין מר יוסף ניסן:

 
₪ של הרכבת נוריד את  700,000-ה₪, את  700,000-כדי שתוריד ב : מר שלומי שטרית

 זה. 
 

 יופי, אז בוא תראה לי מאיפה, מאיפה לקחת.  מר יוסף ניסן:
 

 מה זה?  : מר שלומי שטרית
 

 תגיד לי מאיפה לקחת, אני אביא.  מר יוסף ניסן:
 

מהמתנות, מהמתנות, נוסעים... עד לבית שאן ולוקחים סלסלה  : מר שלומי שטרית
  -עד לאילת

 
₪, אז חסרים לנו  50,000אבל זה לא מיליון ₪, שלומי זה  ן:מר יוסף ניס

950,000  .₪ 
 

₪ וכל אלה, כל תושב שמתקשר אליך אתה מסדר לו ליד  50,000 : מר שלומי שטרית
קום לבוא ולהגיד אני הבית, בונה לו, מסדר לו, יוסי זה כסף. במ

רוצה לבנות אמפי, רוצה לבנות, משהו תבנה בתי ספר. אתה 
  -ת הכול, אין מחרמבזבז א

 
שלומי, לא ישבת עם חבר ועדת הכספים שלך והסברת לו מה  מר יוסף ניסן:

 שאתה מסביר עכשיו? 
 

 שני הוא לא מבין בין תקציב ובין חזון. הוא לא מקשר בכלל את  עייאש: .גב' רונית ד
 המונחים האלה ראש המועצה שלנו, הוא לא מבין. 

 
 שור את החזון שלך. לא, אני רוצה לק מר יוסף ניסן:

 
 הוא לא מבין את הקשר.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 את החזון שלך אני צריך.  מר יוסף ניסן:

 
  -יוסי, אני אצביע נגד התקציב : מר שלומי שטרית

 
 חזון... היום, צריך לפרוט אותו.  איכות חיים זה לא  :גב' עדי זנד

 
 מכל הסיבות האלה יוסי.  : מר שלומי שטרית

 
 מה זה איכות חיים בשבילך.   :עדי זנדגב' 
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 מהסיבות שטענת?  מר יוסף ניסן:
 

 לא.  : מר שלומי שטרית
 

 הם לא קשורות לתקציב.  מר יוסף ניסן:
 

 הם קשורות לתקציב.  : מר שלומי שטרית
 

 וא נתקדם בסדר. ב מר יוסף ניסן:
 

 הם קשורות.  : מר שלומי שטרית
 

 להוריד?  קודם כל שאלת מאיפה  :גב' עדי זנד
 

  -לאהם אני לא רוצה להגיד דברים ש : מר שלומי שטרית
 

 אז הם לא קשורות לתקציב, הנה אני אומר לך.  מר יוסף ניסן:
 

 לא נעימים.  : מר שלומי שטרית
 

 שורות לתקציב. הסיבות שמנית לא ק מר יוסף ניסן:
 

אני לא  כשאנחנו נהיה במשרד הפנים אנחנו אולי נפתח, כרגע : מר שלומי שטרית
 רוצה להגיד דברים שהם לא נעימים. 

 
 הסיבות שמנית לא קשורות לתקציב. כן, עוד מישהו רוצה להעיר?  מר יוסף ניסן:

 
 שאלת מאיפה להוריד, שאלת מאיפה להוריד?   :גב' עדי זנד

 
 שלומי ענה לי, כן.  יסן:מר יוסף נ

 
 לא, אני גם יכולה לענות לך.   :גב' עדי זנד

 
 רגע, את רוצה גם מיליון ₪ עדי?  סן:מר יוסף ני

 
 אני לא רוצה מיליון ₪, אני מסודרת תודה רבה.   :גב' עדי זנד

 
 הא אוקיי.  מר יוסף ניסן:

 
 אני עובדת קשה בשביל המיליון ₪ שלי.   :גב' עדי זנד

 
 טוב.  ף ניסן:מר יוס

 
 לפה אני באה בהתנדבות.   :גב' עדי זנד

 
 אוקיי.  מר יוסף ניסן:

 
ממה להוריד? מהגדלת מספר המשרות, שהוספתם תוספת  :' עדי זנדגב

מטורפות של משרות. אתם אומרים התנהגות שמרנית? איזה 
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התנהגות שמרנית? גם תוספת משרות וגם עלייה ממש לא 
ה להראות לך את זה פריט אחרי פריט, שמרנית. חגית, אני מוכנ

ספת של תאמיני לי עברתי על זה. כשאמרת שלשכר בכירים תו
, אני יכולה להראות לך אחד אחד 3%, ושכר עובדים זוטרים 1%

 . 1%-ו 3%עליות שכר שהם הרבה יותר מאשר 
 

 , על מה שהיה בשנה שעברה? על מה את מדברת :חגית מ. מימוןגב' 
 

א הגדלת משרה, על אותה משרה, על אותו היקף, הגדלות של ל :גב' עדי זנד
 . 20%-ו 15%, 10%-שכר ב

 
 על מה את מדברת?  וסף ניסן:מר י

 
 את מדברת על ביצוע יחסית לתקציב של שנה שעברה?  :חגית מ. מימוןגב' 

 
  -לא, אני מדברת על התקציב  :גב' עדי זנד

 
 אישי?  גב' ברוריה אליעז:

 
 תם מתקצבים את זה לשנה הבאה. א  :גב' עדי זנד

 
 תי אחד אחד. אין שום בעיה, את יכולה לעבור אי :חגית מ. מימוןגב' 

 
 ממש אני אעבור איתך, תאמיני לי מסומן וממורקר.   :גב' עדי זנד

 
מועדים, למה לא ישבת איתה? היית יכולה להראות  2אבל קבענו  מר יוסף ניסן:

 לה? 
 

  -יבלה את השאלותהיא ק עייאש: .גב' רונית ד
 

יחה היא קיבלתי את כל הנתונים, ישבתי והכנתי את זה. היום הש :גב' עדי זנד
  -על זה לא? אנחנו דנים היום בתקציב, זה דבר אחד. הדבר השני

 
  -אני רוצה רגע לגבי ההתאמות :חגית מ. מימוןגב' 

 
  -רגע, רגע, רגע, חגית  :גב' עדי זנד

 
 נציגה בוועדת כספים, היא לא אמרה על זה מילה. גם יש לך  מר יוסף ניסן:

 
  -דבר שני  :גב' עדי זנד

 
 תתפלא היא אמרה.  עייאש: .דגב' רונית 

 
  -דבר שני  :גב' עדי זנד

 
 אפילו לא טרחת להפיץ לנו את הפרוטוקול של ועדת כספים.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 אבל את קיבלת אותו.  מר יוסף ניסן:
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 את הפרוטוקול אני?  עייאש: .גב' רונית ד
 

  -לא, את ה מר יוסף ניסן:
 

 של ועדת כספים אפשר היה לקבל לפני זה? תודה.  פרוטוקול עייאש: .גב' רונית ד
 בבקשה. 

 
 מפעלים גדולים יש בלהבים, שאמורים  3-הדבר השני זה ש  :גב' עדי זנד

אנחנו כבר שנתיים יושבים  2019-להכניס לנו כסף. שנבחרת ב
  כאן.

 
 כן.  מר יוסף ניסן:

 
א כסף דובר שהמשימה המרכזית ללהבים היא להבי 2019-ב :גב' עדי זנד

מבחוץ, כדי לאפשר לעצמנו את אותה איכות חיים שאתה מדבר. 
לא להעלות ארנונה לתושבים עוד פעם ועוד פעם, אלא להביא כסף 

מקורות ידועים, אחד היה עידן הנגב, שתיים  3מבחוץ. היו לנו 
ה הדיור המוגן, ושלוש היה הרכבת. אני יכולה להגיד גם שהיה הי

קים העתידי וכן הלאה. אתה היית ארבע המשולש, כל אזור העס
צריך בשנתיים האלה, עברו שנתיים זה המון זמן, בשנתיים האלה 
התפקיד שלך היה ללכת להביא כסף מהמקורות האלה. לא רק 

  -שלא הבאת
 

  -ם, עוד פעם, המשולשאיזה? עוד פע מר יוסף ניסן:
 

  -שנייה אני אסיים  :גב' עדי זנד
 

  רגע המשולש? מר יוסף ניסן:
 

אני אסיים, לא רק שלא הבאת כסף, לא רק שלא הבאת כסף,  :גב' עדי זנד
אתה מכניס אותו כל שנה לתקציב, כל שנה אתה אומר היה לנו, 
הרצפה הייתה עקומה, קורונה באה, היה צריך לשלם הרבה 

יות פרישות פיצויים וכן הלאה. אנחנו שנה שנייה נמצאים פנס
עם יתרה, התחלת הצבת באותו מקום, בשנה שעברה התחלת 

מיליון ₪ יותר מבשנה הקודמת. גם חלק  3.5תקציב עם 
מההוצאות לא היו לנו בגלל שנת הקורונה. היה צריך להישאר לנו 

, וגם עלתה איזה עודף. אנחנו גם לא עם עודף, גם לא הייתה גבייה
ארנונה. נהדר. אז עכשיו בואו נמשיך, נשים את הידיים בכיס של 

  -התושבים
 
  -איפה עלתה הארנונה? אני לא יודע ר יוסף ניסן:מ
 

 כל שנה, וניקח מהם עוד כסף.   :גב' עדי זנד
 

 על מה את מדברת. על מה עלתה ארנונה?  מר יוסף ניסן:
 

  -לית, אתה אישרת את זה. אני התנגדתיעלתה הארנונה, אתה הע  :גב' עדי זנד
 

 . 2021-ב עייאש: .גב' רונית ד
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  -אתה אישרת עלייה 2021-ל  :גב' עדי זנד

 
 זה לא עלייה זה המדד, זה המדד.  מר יוסף ניסן:

 
אפשר, גם בטייס האוטומטי אפשר להגיד לא. יש מצב כזה בטייס  :גב' עדי זנד

 האוטומטי. 
 

  -לשכר שהטייס האוטומטי, ואיך הקבלניםסיפי תוספות ואיך תו מר יוסף ניסן:
 

 תוספות שכר.  אני לא רוצה להוסיף  :גב' עדי זנד
 

 אי אפשר, זה לא אנחנו שולטים בזה.  :חגית מ. מימוןגב' 
 

 השכר שלי לא עלה בשנה הזאת.   :גב' עדי זנד
 

 אנחנו לא שולטים בתוספות שכר.  :חגית מ. מימוןגב' 
 

 באופן מפתיע.   :גב' עדי זנד
 

י אבל את צריכה לתת שירות ויש פה הוצאות כבדות, לא לקחת מר יוסף ניסן:
 שום שקל לכיס עדי, הכול הולך לטובת התושבים. 

 
אני לא מדברת על הכיס הפרטי שלך, אני לא מתעסקת. אם הייתי  :גב' עדי זנד

מדברת על הכיס הפרטי שלך, אז אולי היינו מדברים על פליליים 
 חס וחלילה, אני לא מתעסקת בדברים כאלה. 

 
  -אז אני אומר מר יוסף ניסן:

 
  -להבנתי זה דבר שלא נעשה אף פעם פרופ' עפר לוי:

 
 אני מדברת על כסף ציבורי.   :גב' עדי זנד

 
 כן.  מר יוסף ניסן:

 
  -אז להתייחס לאיזה גזרה חד פעמית של המועצה הזאתי פרופ' עפר לוי:

 
שיש לנו חטיבת ביניים שצריך להקים אותה. כשיש לנו גידול כ :גב' עדי זנד

גל החינוך שצריך להפעילו אותו. בילדים ביישוב. כשיש לנו את ד
כשיש לנו את הצופים, בואו נחזור ונדבר על הצופים. אני לא 

 200,000ראיתי שיש עלייה בתמיכות בצופים או בכלל. אני רואה 
  -ק ואת₪ תמיכות, כשבתוך זה יש את הפטאנ

 
 חב"ד.  עייאש: .גב' רונית ד

 
  -ואת חב"ד וכן הלאה וכן הלאה  :גב' עדי זנד

 
 ואת הצופים.  עייאש: .' רונית דגב
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 זאת אומרת אפילו לא ברור לי...   :גב' עדי זנד
 

 את מה? את הפטאנק?  מר יוסף ניסן:
 

 הוא לא בפנים.  :חגית מ. מימוןגב' 
 

 נים. הפטאנק לא בפ מר יוסף ניסן:
 

 ₪.  150,000הפטאנק לבד עומד על   :גב' עדי זנד
 

 הודעה.  דני נפטר, קיבלתי עכשיו   דובר:
 

 הישיבה ננעלת.  מר יוסף ניסן:
 
 

 

 
 

   ____(-)_____     _____(-)_____ 
 גב' עדנה זטלאוי         ן מר יוסף ניס       
 מזכירת המועצה          ראש המועצה      


