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חברים ערב טוב, ערב טוב לכל האורחים שהגיעו, אנחנו מודים  :יוסף ניסןמר 
ועצה ערב לכם על האכפתיות. ערב טוב לחברי המועצה, עובדי מ

ישיבות, שאחת היא ישיבה  2-טוב. אנחנו כאן מתכנסים שוב ל
שלא מן המניין בנושא אישור התקציב. אחרי הישיבה הקודמת 
שבו התקציב לא עבר, עשינו כמה שינויים, ביניהם תוספת גם 

₪ שוועדת חינוך תחליט, כמובן בתיאום עם  100,000-בלחינוך 
₪, שגם כן ועדת  150,000בית הספר. ובוועדת ביטחון עוד 

 ביטחון תחליט, עוד מעט אני אתן סקירה. 
 

 תמליץ  מר שמואל לביא:
 

 כן.  מר יוסף ניסן:
 

 תמליץ, לא תחליט.  מר שמואל לביא:
 

, ואנחנו נדון בזה. בנוסף תמליץ למליאה כמובן, וזה יגיע לכאן מר יוסף ניסן:
בת, כי ₪ מהתוספת ארנונה בנושא הרחבת הרכ 100,000הורדנו 

שמה יש סיכוי טוב שנגיע לבית משפט עם הרכבת. יש שמה 
התבצרות בעמדה שאני לא מבין אותה, אבל זה עניין של רכבת 

מתקדימים בכל התחנות בארץ,  חוששים ישראל. כנראה שהם
ולהבים היא חלק מהמערך של הרכבת. אז אנחנו נצטרך להתמודד 

המועצה, חלקם  גם עם זה. אז בנוסף, אגב ישבתי עם כל חברי
יותר ענייניים, חלקם פחות ענייניים. ישבתי גם עם כפיר, כפיר 

הרקורטן במסלול, ובאמת ציפוי רצה לקדם את הנושא של 
בפגישה קידמתי את הנושא הזה וזה גם אושר. גם הנציג של רמ"י 

  -אישר את זה, וגם אלי מימון הוציא מסמך מסודר, וזה גם כן
 

 ר? "יה תבלא יה : מר שלומי שטרית
 

זה יתבצע. לא, לא, זה לא על חשבוננו, זה לא אצלנו, לא אנחנו  מר יוסף ניסן:
 נבצע. 

 
 לא יהיה תב"ר?  : מר שלומי שטרית

 
 לא אנחנו נבצע, זה רמ"י יבצעו. זה לא קשור למועצה.  מר יוסף ניסן:

 
 לא קשור... למועצה?  : מר שלומי שטרית

 
 לא. ועצה, לא קשור לתקציב המ מר יוסף ניסן:

 
 גם לא תב"ר של שרונים.  : מר שלומי שטרית

 
לא, לא, לא קשור, זה לא קשור, זו הזדמנות גם להודות על שיתוף  מר יוסף ניסן:

הפעולה, ובאמת הם הסכימו מה שנקרא ללכת לקראתנו, והם 
יסיימו את זה. אגב בעבר הייתה תכנית כן לעשות את זה, בסופו 

ב גם שם שקיעה, עשינו גם סיור, יש אג של דבר זה לא יצא לפועל.
יש חלק מהמגרש, חלק מאיפה שאמור להיות הרקורטן יש 
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שקיעה, זאת אומרת צריך לטפל קודם כל בשקיעה, כדי שלא יהיה 
מצב שעושים רקורטן ויש שקיעה אחר כך, אז צריך לפתור את 

 הבעיה הזאתי, הם מודעים לה, וזה יוצא לפועל בקרוב. 
 

 ועצה לא מוציאה כסף על זה. המ : יתמר שלומי שטר
 

המועצה לא מוציאה על זה כסף. עוד הפעם אני חוזר ואומר, זה  מר יוסף ניסן:
 לא קשור אלינו, זה ביצוע של רמ"י. 

 
 ככה מה הם עושים את זה לבד?  : מר שלומי שטרית

 
 לא, הם הקימו לנו את האצטדיון.  מר יוסף ניסן:

 
 נו?  : מר שלומי שטרית

 
באותו פורמט הם גם עושים את הרקורטן, בסדר? הם היו  סן:ניוסף מר י

 אמורים לעשות אז. 
 

 לא היו אמורים לעשות, זה היה אמור להיות ממשרד התרבות   עייאש: .גב' רונית ד
והספורט, בכלל לא חשבו על רמ"י, בכלל לא קשור. זו הייתה 

ום התוכנית הקודמת על חשבונה של השרה. לא יודעת איך פתא
הו מוכן לשים כל כך הרבה כסף על רקורטן, כי זה היה מאות מיש

 אלפים. 
 

 צריך לברך לא?  מר יוסף ניסן:
 

 דיינו.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 צריך לברך על זה.   :מהקהל
 

 לברך כן.  מר יוסף ניסן:
 

 כן.  :ברוריה אליעז גב'
 

התקציב, יש  לאישורזו הזדמנות לברך. טוב, אז אנחנו ניגשים  מר יוסף ניסן:
 למישהו משהו עוד לומר? 

 
אני רוצה לומר מילה, שאני חושבת שניתנה אפשרות באמת  גב' ברוריה אליעז:

אובייקטיבית, בהסתכלות לגמרי אובייקטיבית. ניתנה הזדמנות 
מספר פעמים על ידי ראש המועצה לכל חברי המועצה, החל 

לא הגיעו וכאשר , 2020מהרגע של פרסום התקציב עוד בסוף שנת 
לעמק השווה שזה מספק, לא הגיעו לתשובות מספקות על 

 4-התקציב חברי המועצה, ניתנה הזדמנות של פגישות אישיות ב
עיניים בזוגות בשלשות, וכמה שרוצים לא רק פעם אחת, ואני 
חושבת שעל זה צריך כן להגיד יישר כוח. כי נותנים את האפשרות 

פשר. לא תמיד אפשר, אבל כמה שאלהידבר עד הסוף כמה שצריך ו
להשמיע מה הצרכים זה מאוד לגיטימי, ואתה נתת את האפשרות 
הזאת. אמנם בלי להגיד איזה צד לקח את זה לא נכון, זה לא עבר 

 למרות הדיונים, זה לא עבר התקציב בהצבעה הראשונה. 
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אבל יפה מאוד שניתנו הלאה אפשרויות ללבן את זה. ואני חושבת 
ינה כרגע, לפי הדיווח שמוצג לפנינו, לפי מה אני מבשלפי מה ש

שאתה אמרת שהוספת אחרי השיחות, המועצה הוסיפה, אחרי 
השיחות עם חברי המועצה, אחרי דיון שהיה במוצאי שבת 

הצדדים, אני חושבת  2בהנהלה, ודיברנו על שיפור תקשורת של 
 שכרגע אין שום סיבה שבעולם לא להצביע וי על התקציב. 

 
 בסדר גמור. כן רונית.  ניסן:וסף י מר

 
 דברים להגיד. אחד, לאור סיפורי הביטחון, המימון  3כן, לי יש   עייאש: .גב' רונית ד

 2020-מיליון ₪ ב 2.4מיליון ₪,  53של המועצה מהתקציב שהוא 
מיליון ₪ הסבסוד נטו, עכשיו עם תוספת של זה על בסיס  2.340-ו

  -₪ 100,000-ת של כהתקציב הקודם, עכשיו עם תוספ
 

 ₪.  150,000 :קובי נודלמן עו"ד
 

 ₪ סליחה.  150,000 עייאש: .גב' רונית ד
 

 ₪ למעשה.  350,000 מר יוסף ניסן:
 

  -₪ 150,000 עייאש: .גב' רונית ד
 

 בבסיס של התקציב.  :קובי נודלמן עו"ד
 

 ם על אותעדיין משאיר אותנו במקום שהביטחון הוא עומד   עייאש: .גב' רונית ד
  -2020מספרים של 

 
 לא.  מר יוסף ניסן:

 
  -וזה לוקה בחסר. עכשיו זה בעיניי יוסי ברשותך עייאש: .גב' רונית ד

 
 לא, ממש לא.  מר יוסף ניסן:

 
 לוקה בחסר.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 חגית זה ככה?  גב' ברוריה אליעז:

 
 לא.  מר יוסף ניסן:

 
 את חוברת התקציב.  ח ₪ תפת 2,340,000 עייאש: .גב' רונית ד

 
 בבקשה.  מר יוסף ניסן:

 
  -זה היה 2020-ב עייאש: .גב' רונית ד

 
 ₪.  150,000-₪ זה לפני שהוספנו את ה 2,340,000לא,  :חגית מ. מימוןגב' 

 
 אמרתי, הוא שאמרתי.   עייאש: .גב' רונית ד
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 לא, אבל רגע מה היה הביצוע.  מר יוסף ניסן:
 

 ?  2020-מה היה באבל  :קובי נודלמן עו"ד
 

 ... לגבי הביצוע.   מר יוסף ניסן:
 

 ₪.  2,400,000 עייאש: .גב' רונית ד
 

 ₪.   2,039,000אנחנו שמנו בהצעת התקציב  מר יוסף ניסן:
 

 ₪.  2,340,000 עייאש: .גב' רונית ד
 

 ₪ בהצעת התקציב.  2,039,000 מר יוסף ניסן:
 

 שעברה. ב שנה  הוא מדבר על תקצי :חגית מ. מימוןגב' 
 

 הא אני לא מדברת על התקציב, אני מדברת על המשוער בפועל. המשוער    עייאש: .גב' רונית ד
₪ +  2,340,000מוצע  ₪2021. בתקציב  2,400,000יצא  2020-בפועל ב
₪, תעשו את החשבון, בעיניי בהערתי מעט מידי, לא מכסה את   150,000

ולפיכך אני חושבת  ישוב, השינוי המשמעותי שנדרש לביטחון של הי
שלנושא הזה של הביטחון צריך לתת משקל משמעותי יותר, גדול יותר, 

 ולא כמו שניתן, אחד.  
 

 רגע, את רוצה שאני אשיב לך?  מר יוסף ניסן:
 

 לא, בסוף. בסדר?   עייאש: .גב' רונית ד
 

 בסוף, אין בעיה.   מר יוסף ניסן:
 

 מה אתה שואל?   גב' ברוריה אליעז:
 

 אחד. שתיים, אין פה, ודיברנו על זה עשרות פעמים בישיבות הקודמות,    עייאש: .דת רוניגב' 
בישיבות פנימיות, בישיבות אישיות, אין פה שום מסר לשום הכנסה  

אני מדברת ולא אחר, אין פה שום מסר של שום הכנסה   2021בתקציב 
ממקור חיצוני, כלום ושום דבר. זאת אומרת אין מאמצים ללכת 

דלתותיהם של נותני שירותים כדי להגדיל, ליצור, ליזום, ידפק בלה
 לעשות, דיברנו על זה.  

גם כפיר דיבר על זה בישיבה הקודמת, זה נושא בעיניי שצריך לתת עליו 
ו בו בשנתיים האחרונות לפחות. נושא נוסף, אני  עאת הדעת, והוא לא נג

ה כזאת י נפילחושבת שהצופים במיוחד אחרי שנת קורונה, במיוחד אחר
גדולה מכל השינויים והנפילות צריכים לגדול משמעותית בעניין 
הסבסוד שהם מקבלים, והם ממשיכים להיות כאחרון, זה בסיס  
האיתנות של הנוער שלנו, המכה שהם קיבלו בשנה האחרונה גם בגלל 

ארגון מחדש של כל עניין הצופים, גרם להם   -קורונה וגם בגלל הרה
יכך חייבים לפחות בצורה כזאת להגדיל את כל ת, ולפלנסיגה משמעותי

 תוספת הסבסוד שניתנת לצופים. 
ודבר נוסף, יש לי עוד אחד, אבל אני אסתפק באחרון, זה עניין של מעון 
נחליאלי, הולכים ומגדילים שם את הגירעון במעון נחליאלי, כי לא 

 60מגיעים למספר התלמידים שתוכנן מלכתחילה. דיברתם על 
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יישוב שלם הולך ומסבסד יותר, כשלא מגיע לבסיס הזה. ידים, תלמ
חשוב, זה חשוב להחזיק מעון באחריות המועצה, זה חשוב ליצור רצף 

   -ועד לזה 0שלם מגיל 
 

 לא?   60-אני חושב שיש קרוב ל :קובי נודלמן עו"ד
 

 ועצה  של המ לא, אני לא יודעת, אני רק רואה שהגירעון גדל, שהסבסוד  עייאש: .גב' רונית ד
בגין מעון נחליאלי גדל, זה מה שהדו"ח מראה, אני אסתפק בהערות 

 האלה. 
 

טוב, קודם כל בנושא תקציב הביטחון. תקציב הביטחון בהצעת   מר יוסף ניסן:
   -2020לשנת  התקציב

 
 אבל הצעת התקציב לא רלוונטי, יש לנו את בפועל כבר יוסי.  עייאש: .גב' רונית ד

 
₪, זה בהצעה   2,039,000עיה, בסדר. אנחנו בהצעת התקציב היה אין ב מר יוסף ניסן:

 ₪.   400,000התקציב. בפועל בביצוע הגדלנו בעוד 
 

   -אני עכשיו לוקחת עייאש: .גב' רונית ד
 

  2.5-מיליון ₪ ל 2-עכשיו הגדלנו, זאת אומרת הגדלנו עכשיו בבסיס מ מר יוסף ניסן:
 מיליון ₪. 

 
 גדלת, זה בתיאוריה הגדלת. לא ה הז עייאש: .גב' רונית ד

 
 מה זה בתיאוריה?   מר יוסף ניסן:

 
 , נכון? הוצאת, זה  2020-₪ הוצאת ב 2,400,000אני אסביר. אני אסביר.   עייאש: .גב' רונית ד

בפועל שלך. הווה אומר בשנת קורונה שזה היה התקציב שלך, שזאת  
ואתה   ,2021 ₪. התחלנו את 2,400,000הייתה הפעילות שלה, הוצאת 

  -₪ שבעיניי 2,400,000מתחיל או מציג אותו סדר גודל של 
 

 ₪ עכשיו.  150,000למה? הגדלנו בעוד  מר יוסף ניסן:
 

  -₪ ₪2,400,000, אז הגדלת בפער שבין  2,500,000-אז הגעת ל עייאש: .גב' רונית ד
 

 כן, כן.  מר יוסף ניסן:
 

   -בעיניי, זאת דעתי עייאש: .גב' רונית ד
 

 מצוין.  סף ניסן:מר יו
 

   -₪ שינוי 100,000במצב הנוכחי של הביטחון בלהבים,  עייאש: .גב' רונית ד
 

 ₪.  150,000 גב' ברוריה אליעז:
 

 ₪ שינוי אינו משקף את הפעילות הנדרשת לשיפור   150,000סליחה,   עייאש: .גב' רונית ד
 הביטחון. 
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  -אמרתי לך: תקשיבי רוניתאליך ומצוין, מצוין. אז אני באתי  מר יוסף ניסן:
 

 הנה, אז אני מביאה רשימה מלאה של רעיונות.   עייאש: .גב' רונית ד
 

תקשיבי רונית, זה תקציב, בואי תגידי על חשבון מה להוריד כדי   מר יוסף ניסן:
 להעלות את תקציב החינוך. 

 
   -מצוין, אז ככה עייאש: .גב' רונית ד

 
להגיד לי 'אני רוצה להעלות את תקציב   ה א יכולהביטחון את ל מר יוסף ניסן:

  -הביטחון'
 

 יוסי מעולה.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 גם אני רוצה להעלות.   מר יוסף ניסן:
 

 אתה צודק, יופי.   עייאש: .גב' רונית ד
 

 כולנו רוצים להעלות.   מר יוסף ניסן:
 

 הוצאות המנגנון. מה  הקטנת אז ככה, אז בעיניי אפשר לעשות מבחינת   עייאש: .גב' רונית ד
  -זה אומר המנגנון? הווה אומר משרות

 
 קודם כל למה לא הגשת לי משהו כתוב, ביקשתי משהו כתוב.  מר יוסף ניסן:

 
  -אני פועלת עייאש: .גב' רונית ד

 
 ביקשתי כמה פעמים משהו כתוב לישיבה.   מר יוסף ניסן:

 
   הנה, אני אסביר לך למה. עייאש: .גב' רונית ד

 
 איפה האחריות.   יוסף ניסן:מר 

 
 לא, יש המון אחריות, אני אגיד לך למה. כי בישיבה הקטנה הוצאת לי    עייאש: .גב' רונית ד

שורות. אז אני רוצה  3פרוטוקול שהייתי צריכה אני לשנות אותו על 
פרוטוקול עם הקלטה בצורה מסודרת, שאני מעבירה את המסרים  

 בצורה מסודרת...  
 

 אבל אני ביקשתי ממך שתעבירי לי בכתב, בואי תקלי עליי.  :ף ניסןמר יוס
 

 אבל עשיתי את זה בכתב, וקיבלתי משהו הפוך לגמרי.   עייאש: .גב' רונית ד
 

  -לא מר יוסף ניסן:
 

 הנה הגזברית יושבת פה, אבל נכנסת לפינה שהיא לא זה, בסדר? זאת   עייאש: .גב' רונית ד
  -אות שאפשר לעשות בהםת ההוצהנקודה. אז מבחינתי הקטנ 

 
 כן.  מר יוסף ניסן:
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 זה שכר, זה שעות נוספות, זה רכבים.   עייאש: .גב' רונית ד
 

 שכר? איך אפשר להקטין שכר?  מר יוסף ניסן:
 

 אם אתה קולט עובדים חדשים מהבחינה הזאת, אז בוא תעצור, כי    עייאש: .גב' רונית ד
 ביטחון הוא בראש סדר העדיפות. 

 
 מצוין.  סף ניסן:מר יו

 
 אבל דווקא עובדים שקולטים זה פקח.  :חגית מ. מימוןגב' 

 
 לא, אבל הפקח הוא לא לצורך ביטחון. הפקח הוא לצורך הזבל, הוא    עייאש: .גב' רונית ד

 לאלעד  לצורך הגיזום, הוא לצורך עשרות דברים, הוא לא מצטרף עכשיו
 למישהו שיעצור לנו פריצות, גניבות, הפחדה וכן הלאה.  או

 
 את אומרת פקח שרונית לבטל?  מר יוסף ניסן:

 
 לא. אני לא אמרתי את הפקח.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 זה מה שאת אומרת.   מר יוסף ניסן:

 
  -אני יכולה לתת לך רשימה, אתה רוצה להיכנס לרזומה פה של איזה עייאש: .גב' רונית ד

 
 אבל הפקח הוא מיועד לשרונית, להוריד אותו?   מר יוסף ניסן:

 
  -מה פתאום, שרונית צריכה, אחד מהנושאים הנוספים ש  עייאש: .גב' רונית ד

 
 אז את אומרת להוריד את הפקח.  מר יוסף ניסן:

 
   -בוא יוסי אתה לא תכניס, אתה לא תכניס עייאש: .גב' רונית ד

 
 ה פינג פונג.  יוסי, ז גב' ברוריה אליעז:

 
 אבל את רוצה להוריד את הפקח.  מר יוסף ניסן:

 
 אני לא אמרתי להוריד.   עייאש: .גב' רונית ד

 
 לא להוריד את הפקח, בואי תסבירי לי.   מר יוסף ניסן:

 
 אני אמרתי להוריד שכר, אני אמרתי להוריד מנגנון, אני אמרתי   עייאש: .גב' רונית ד

הראשון ולא הורדת שקל, ביום שנכנסת  התייעלות שהתחייבת בתקציב
לתפקיד הזה, לא הורדת שקל במנגנון, אתה נתת הצהרה לירידה בכל  
המנגנון, בשקל לא הורדת, נהפוך הוא הכול עלה. את זה שיפתח 
בתקציב הראשון, בוא תראה לנו אותו עכשיו. זה בדיוק מה שאני  

 הזה. מבקשת, התייעלות שלא הראית לנו ולו צעד אחד לכיוון 
 

  -כל מה שאת אומרת עכשיו, עכשיו זו פעם ראשונה שאני שומע מר יוסף ניסן:
 

 בכל השיחות ביניכם זה עלה?  גב' ברוריה אליעז:
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 פעם ראשונה שאני שומע את הדברים האלה.   מר יוסף ניסן:

 
  -אני אמרתי עייאש: .גב' רונית ד

 
 -בביקשתי עוד שיחות, ביקשתי לקבל בכת מר יוסף ניסן:

 
  -אמרתי למה אמרתי מה שאמרתי עייאש: .גב' רונית ד

 
 שום דבר.  מר יוסף ניסן:

 
 בסדר? קיבלתי פרוטוקול, הפרוטוקול כולו הסתובב איך שהוא רצה,    עייאש: .גב' רונית ד

אני צריכה פרוטוקול עם הקלטה בצורה מסודרת, כדי שהדברים  
 יירשמו וייאמרו כמו שהם. 

 
ית, את לא יכולה לבוא לישיבת תקציב ולהעלות את הנושאים האלה רונ מר יוסף ניסן:

 פעם ראשונה. זה חוסר אחריות מה שאת עושה עכשיו. 
 

 זה ממש לא חוסר אחריות.   עייאש: .גב' רונית ד
 

 זה בדיוק חוסר אחריות.   מר יוסף ניסן:
 

  -זה נורא נחמד שאתה מציג את זה ככה עייאש: .גב' רונית ד
 

זה בדיוק כמו שכולנו פה מבינים שבאת עם החלטה להצביע נגד  ן:מר יוסף ניס
  -התקציב

 
 מה זה משנה.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 ועכשיו את מסבירה למה.   מר יוסף ניסן:

 
  -לא, אני עייאש: .גב' רונית ד

 
 זה לא רלוונטי.   מר יוסף ניסן:

 
   -אני כבר הצבעתי נגד עייאש: .גב' רונית ד

 
 זה פשוט לא רלוונטי.   :מר יוסף ניסן

 
 אני לא צריכה להגיד. אני כבר הצבעתי נגד, יוסי. אני לא צריכה להסביר    עייאש: .גב' רונית ד

   -את זה, הסברתי את זה בישיבה הראשונה, וכמעט בישיבה השנייה
 

 את מסבירה עכשיו רונית? מה אז  גב' ברוריה אליעז:
 

 לאור ואיזה תיקונים היו צריכים להיעשות בו ולא   למה התקציב אינו  עייאש: .גב' רונית ד
 נעשו. 

 
   -אבל למה בהזדמנויות גב' ברוריה אליעז:
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  -אבל ברוריה עייאש: .גב' רונית ד
 

   -שהיה לדבר ולא דובר גב' ברוריה אליעז:
 

 ברוריה, עזבי.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 טוב, היא אין לה מה להגיד.  מר יוסף ניסן:
 

 מה לא באתם לישיבה שהייתה עם מפקד משטרת רהט? ל  מהקהל:
 

 כן, כן.  מר יוסף ניסן:
 

 חוץ משלומי אף אחד לא היה פה בישיבה. למה לא באתם?   מהקהל:
 

 הציבור שמקבל את השירותים יענו עכשיו הוא קצת גדל.   מהקהל:
 

 נוח מאוד להעיר הערות.    מהקהל:
 

זה לא שהמנגנון צריך להיות יותר   יש שכונה חדשה, יש יותר אנשים, מהקהל:
 קטן ליותר אנשים.  

 
 חברים תקשיבו ואני אענה בצורה הזאת, האחריות...  עייאש: .גב' רונית ד

 
 )מדברים יחד( 

 
  -שהוא נכנס לתפקיד ראש המועצה עייאש: .גב' רונית ד

 
 אבל זה לא משנה.   מר יוסף ניסן:

 
א יהיה שם, כי את אומרת  אם יש מישהו שמטפל בי ואחר כך הוא ל מהקהל:

   -צריך לצמצם אותו
 

 לא, לצמצם אחרי זה לא לצמצם.  מר יוסף ניסן:
 

 ... פחות שירותים.    מהקהל:
 

 אני את שלי אמרתי, זאת האחריות הציבורית שלי כנבחרת ציבור.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 אפשר לחשוב איזה שכר מקבלים פה גם.   מהקהל:
 

הצופים עוד הפעם, את רוצה להגדיל, תגידי לי מאיפה. אנחנו  בנושא מר יוסף ניסן:
מממנים את השכר של הרכז, הכול מתנהל דרך המתנ"ס, אין דבר שהם  
מבקשים ולא מקבלים. אני לא מבין את הזה. בנושא נחליאלי, אגב קטן  

 המימון שלנו. את רוצה לומר? 
 

 מה?  :חגית מ. מימוןגב' 
 

 לי.  בנושא נחליא מר יוסף ניסן:
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כן, הוא קטן. אפשר לראות בתקציב, שפעם שעברה ההשתתפות שלנו   :חגית מ. מימוןגב' 
 893,000-₪ אני חושבת, ועכשיו היא ירדה ל 1,033,000במתנ"ס הייתה 

₪ שזה ההשתתפות השוטפת נשארה אותו דבר, והסכום  793,000-₪, ה
 ₪.  100,000-של מעון נחליאלי ירד ל

 
  -לא, אז זה היה עייאש: .גב' רונית ד

 
 ילדים.   51ילדים, ועכשיו יש  23אגב התחלנו עם  מר יוסף ניסן:

 
 אני מאוד שמחה על זה.   עייאש: .גב' רונית ד

 
אז לא יכול להיות שאנחנו מגדילים את הגירעון, את אומרת שאנחנו   מר יוסף ניסן:

 מגדילים את הגירעון, שזה לא נכון. 
 

 רגע. תסתכל  עייאש: .גב' רונית ד
 

 הנתונים שאת אומרת הם לא נכונים.  מר יוסף ניסן:
 

 השתתפות המתנ"ס, יוסי תמשיך, השתתפות המתנ"ס מוסיפים, היה לך    עייאש: .גב' רונית ד
₪   100,000אתה מוסיף עוד  2021, ובשנת ₪2020 בשנת  793,000כבר 

 ₪.   700,000-למעון ספציפי, אבל כבר היה בתוך ה
 

   -אבל כתוב לך מר יוסף ניסן:
 

 240,000, במקום 2020-₪ ב ₪240,000 ועוד  793,000לא, לא, לא. היה  :חגית מ. מימוןגב' 
 ₪.  ₪100,000 ועוד  ₪793,000,  100,000-₪ הורדנו ל

 
 ₪, תגידו סיכום.  140,000-זה ירד ב גב' ברוריה אליעז:

 
 יפה, יפה.  :חגית מ. מימוןגב' 

 
  -זה ירד גב' ברוריה אליעז:

 
 ₪.   140,000-ירד ל מר יוסף ניסן:

 
 ₪.  140,000-נחליאלי ירד ב גב' ברוריה אליעז:

 
 זה לא מה שכתוב פה, וזה לא מה שהסברת לפרוטוקול ההוא. הנה    עייאש: .גב' רונית ד

   -תסתכלי בעמוד
 

 .  29הנה, אני בעמוד  :חגית מ. מימוןגב' 
 

 התיקון. אבל אני אשמח לקבל את  עייאש: .גב' רונית ד
 

 .29עמוד  מר יוסף ניסן:
 

 למה? תסתכלי.  :חגית מ. מימוןגב' 
 

 . 29עמוד  עייאש: .גב' רונית ד
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 ₪.   ₪240,000 ועוד  793,000-₪ השתתפות במתנ"ס, מורכב מ 1,033,000 :חגית מ. מימוןגב' 

 
 לא, זה ההסבר שהיא נתנה לסעיף הזה.  עייאש: .גב' רונית ד

 
   -₪ נשאר 793,000זה היה בשנה שעברה. השנה  :חגית מ. מימוןגב' 

 
  -חגית, חגית עייאש: .גב' רונית ד

 
 ₪.   100,000-₪ ירד ל 240,000-אני מסבירה לך. מ :חגית מ. מימוןגב' 

 
 קיבלתי, שמעתי, תודה על ההסבר.  עייאש: .גב' רונית ד

 
צביע בעד  ₪. טוב, אז את יכולה לה 100,000-₪ ירד ל 240,000-מ מר יוסף ניסן:

 התקציב. 
 

 לא, אל תגזים.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 כן. טוב חברים, כן מתי.   מר יוסף ניסן:
 

 אני רוצה להגיד משהו,... דברים נאמרו.   פרופ' מתי ליפשיץ:
 

 חברים, חברים.   מר יוסף ניסן:
 

  דברים קרדינליים, זה  2חלק מהדברים נאמרו בפגישה הקודמת. יש  פרופ' מתי ליפשיץ:
הביטחון והחינוך. החינוך קיבל תוספת, הביטחון קיבל תוספת. ודאי  

-Fשהיה צריך לתת יותר, אבל גם צה"ל רוצה שיהיה לו כך וכך חמקנים 

, למה? כי צריך גם להשקיע בחינוך  200במקום  100, והוא מקבל 35
המיוחד. אני חושב שאחרי השינוי בתקציב, חל פה איזה שהוא שינוי 

ודמת. ואני קורא שוב לאנשים לשקול לפני ההצבעה  לעומת הפעם הק
להעביר את התקציב או לא להעביר את התקציב, הישוב,  מה טובת

 והתשובה היא ברורה, ובהתאם לכך אני ממליץ...  
 

טוב חברים, אז אני מעלה . עוד מישהו רוצה לומר משהו? 100% מר יוסף ניסן:
 .  6להצבעה. מי בעד התקציב עם התיקונים? 

 
 יוסי. מי נגד?  ברוריה, שלומי, קובי, עפר, מתי,  ב' עדנה זטלאוי:ג
 

 מי נגד?  מר יוסף ניסן:
 

 רונית, כפיר, עדי.   גב' עדנה זטלאוי:
 

 נגד. אתה רוצה לומר מדוע?  מר יוסף ניסן:
 

 אז אין נמנעים.   גב' עדנה זטלאוי:
 

 בשביל מה?  גב' ברוריה אליעז:
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 בסדר, אני רוצה לשמוע. לא, דווקא זה  מר יוסף ניסן:
 

אז מה שהיה לי להשמיע לך נפגשנו ואמרתי. מהפגישה שלנו התרשמתי  : כפיר מימוןמר 
יודע לאן אתה נושאים אתה לא  2-שזה גם קשור לתקציב וגם לא. שב

רוצה להגיע, אני אסביר למה אני מתכוון, אגב זה בר תיקון. זאת 
החינוכי של היישוב, לא אומרת זה לא משהו. דיברתי איתך על החזון 

היה לך מושג על מה אני מדבר איתך. והדבר השני זה הנושא של  
 הפיתוח הכלכלי של היישוב. 

עכשיו בגדול כולנו יודעים שאנחנו רוצים את הכי טוב חינוך לילדים 
שלנו, ואנחנו רוצים שיהיה הרבה כסף למועצה, כדי שתוכל לתת 

יו מפה צריך להגדיר חזון  שירותים לתושבים. אבל זה בכללי. עכש
ויעדים, וזה באמת הרגשתי שנדרשת עבודה, דיברנו על זה, חשבתי 
שבתקופה שיעבור מאז שנפגשנו עד לישיבת מועצה, תהיה התקדמות  

, כל הזמן מצפים אתה יודע ממך,  -בנושא הזה, התאכזבתי לראות ש
אומרים לך 'אז בוא תעשה תכנית כלכלית, בוא תשתתף', אתה יודע  

נושאים שצריך   2הסברנו תמיד את ההבדלים בינינו, ואני חושב שזה ו
לתת עליהם את הדעת. זהו. לעניין הרקורטן אני שמח שהצלחת לעשות 

 התקדמות, זה כל הכבוד. וזהו. 
 

טוב בסדר. אגב גם בנושא החזון, אמרתי שתהיה ועדת חזון, תכתוב  מר יוסף ניסן:
   -חזון, ואחרי זה

 
יוסי, אבל אנחנו שנתיים וחצי מאז, אתה יודע שנתיים וחצי זה כבר היה   : מר כפיר מימון

 צריך להיות בחצי שנה הראשונה. 
 

טוב, בסדר. עברנו שנת קורונה זה קצת קטע לנו את התוכנית, אבל  מר יוסף ניסן:
 בסדר. 

 
 אחרי שהצבעתי בעד התקציב, יוסי לגבי השכונה החדשה.  : מר שלומי שטרית

 
 כן.  :מר יוסף ניסן

 
 מגרשים.  900שרונים, עוד שכונה חדשה של  : מר שלומי שטרית

 
 . 845 מר יוסף ניסן:

 
. מה הולך להיות? בוא תספר לנו, הצבענו, תספר לנו שנדע מה הולך  845 : מר שלומי שטרית

 להיות. 
 

 אנחנו לא סגרנו את הסכומים של השוטף.   גב' עדנה זטלאוי:
 

 יך לדבר על הסכומים. שנייה רגע, צר מר יוסף ניסן:
 

 אז התקציב השוטף על כמה עומד?  גב' עדנה זטלאוי:
 

 ₪.  53,413,000ככה השוטף עומד על  :חגית מ. מימוןגב' 
 

 וכמה תב"רים?   : מר שלומי שטרית
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 זה אחרי...  מר יוסף ניסן:
 

 כן, כן.  :חגית מ. מימוןגב' 
 

 כמה תב"רים.   : מר שלומי שטרית
 

 שנייה, בלתי רגיל.   גב' עדנה זטלאוי:
 

 ₪.  25,999,000בלתי רגיל עומד על  :חגית מ. מימוןגב' 
 

 מיליון ₪.   60אז התקציב שלנו זה כמעט  : מר שלומי שטרית
 

  -₪ ועוד מותנה בהכנסות 25,999,000 :חגית מ. מימוןגב' 
 

 ומותנה בהכנסות?   גב' עדנה זטלאוי:
 

 ₪.  45,370,000 :חגית מ. מימוןגב' 
 

 יפה.  עדנה זטלאוי:גב' 
 

 בואו נשמע את יוסי לגבי השכונה, כי זה ממש ממש חורה לי יוסי.   : מר שלומי שטרית
 

אני אסביר, בקדנציה הקודמת הוחלט כאן בישיבת המועצה על הפקדת  מר יוסף ניסן:
השכונה. זאת אומרת לקדם אותה עד כדי שיווק. אני בין חברי המועצה 

גם אמרתי את זה, וגם החתמתי אנשים על   שהתנגדו בישיבה עצמה, אני
התנגדות. זאת אומרת אי אפשר לחשוד בי שאני הייתי בעד, וגם לא אז 
וגם לא עכשיו. לשווק עכשיו שכונה לשוק החופשי, זה יהיה נזק גדול  

 מאוד ליישוב נקודה.  
 

 מתי לא?  : מר שלומי שטרית
 

 סליחה?  מר יוסף ניסן:
 

 מנים, דבר על זמנים. עכשיו, הז : מר שלומי שטרית
 

עכשיו כרגע, גם צריך להיות זהיר בדברים שאנחנו אומרים כרגע, כי יש  מר יוסף ניסן:
כרגע תהליך, יש הליך של התנגדויות. אנחנו כרגע ממש בימים 
האחרונים, אגב זה גם עדכון שלי שקיבלנו, הערכה ואישור של הוועדה 

 ות, כי עד עכשיו לא יכולנו.  שלנו כוועדה עצמאית שיכולה לדון בהתנגדוי
אז קיבלנו הערכה לחצי שנה בגלל שזה שנת בחירות, ובגלל שאין עדיין  

לסוף מאי נקבעו תקציב מדינה, ובקרוב, למתי קבענו? סוף מאי? 
ההתנגדויות. חברי המועצה יבואו ויביעו את דעתם, ונוציא פרוטוקול 

א מה הוועדה  מסודר למה תראה השכונה, זה לא מה שיוסי חושב, אל
 חושבת. מה הוועדה שמורכבת מחברי המועצה.  

 
בוא נצא מנקודת הנחה שכל חברי הוועדה יהיו איתי ואנחנו נתנגד   : מר שלומי שטרית

ונצביע נגד. זה מגיע לוועדה המחוזית, אבל הוועדה המחוזית היא מעל 
לוועדה המקומית, והיא תחליט שכן, וזה מה שיהיה. איך אנחנו נערכים  

בתוכניות עם זה, אני מתנגד   8200סי? מה עושים? אתה בתוכניות עם יו
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   -לשכונה הזאת, התנגדתי
 

צריך להביא את כל הנתונים לישיבה, ישיבת ההתנגדויות, ולקבל את   מר יוסף ניסן:
 ההחלטה הכי נכונה ליישוב. 

 
השכונה  אז אני אומר שנצא מנקודת הנחה שכל החברים פה יצביעו נגד  : מר שלומי שטרית

 הזאת. 
 

 השיווק לשוק החופשי.   מר יוסף ניסן:
 

 כן. והוועדה המחוזית תחליט שכן.  : מר שלומי שטרית
 

אז נראה מה האפשרויות, נתייעץ בייעוץ משפטי, מה היכולות שלנו  מר יוסף ניסן:
 במהלכים הבאים, זה מה שנעשה. בסדר? טוב חברים. 

 
 ציב, תודה רבה.  נעלנו את הישיבה על התק  מר יוסף ניסן:

 
 בשעה טובה.  פרופ' מתי ליפשיץ:

 
מימון, זנד כפיר מליאת המועצה החליטה ברוב קולות ובהתנגדות החברים : החלטה

 על פי הסכומים הבאים: 2021דמרי עייאש לאשר את תקציב המועצה לשנת ונית רו
 ₪ 53,412,547תקציב שוטף על סך 

 ₪ 25,998,898תקציב בלתי רגיל על סך 
 ₪ 45,370,000יל מותנה בהכנסות על סך ציב בלתי רגתק

 
 
 
 
 
 

 _____ (- ) ______ 
 יוסף ניסן מר  

 ראש המועצה 

 ____ (- ) _____ 
 גב' עדנה זטלאוי 
 מזכירת המועצה 

 
 
 


