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  :משתתפים

 ראש המועצה -  יוסף ניסןמר  ם:חברי

 וסגנית ראש המועצה חברת מועצה -  גב' ברוריה אליעז

 חבר מועצה וסגן ראש המועצה -  עו"ד קובי נודלמן  

 חבר מועצה וסגן ראש המועצה -  מר שלומי שטרית

 חברת מועצה - גב' רונית דמרי עייאש

 חברת מועצה -   גב' עדי זנד  

 מועצה חבר -  פרופ' עפר לוי  

 חבר מועצה -  מר כפיר מימון

 חבר מועצה -  פרופ' מתי ליפשיץ

 

 

 יועץ משפטי - עופר-עו"ד יגאל ברק  סגל:

 מבקר המועצה  -  מר שמואל לביא   

 מזכירת המועצה  -  גב' עדנה זטלאוי

 גזברית המועצה - גב' חגית מימון מגירה

 מהנדס המועצה -  מר אלעד ארזי  

 מנהלת מחלקת חינוך -  גב' בתיה הרפז  

 

 מוזמנים 

  מר יזהר אילון נוספים:

  מר שרגא קמין  
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 על סדר היום:

 . 2/21פרוטוקול ישיבה אישור  .1

 דיווח ראש מועצה כולל עבירות פע"ר.  .2

 דיון בנושא כספי עמותת "גבעת להב".  .3

 .הסמכת פקח .4

 אישור תב"רים: .5

 ₪ במימון קול קורא  150,000ך ורים על סשיפוץ חדר מ 394תב"ר  5.1 
 של משרד החינוך.   

 
 ₪ מהקרן  200,000בדיקת עמודים ותאורה על סך  395תב"ר  5.2 
 לעבודות פיתוח.   

 
 ₪ מהקרן  200,000תכנון וביצוע חטיבת ביניים על סך  396תב"ר  5.3 
 לעבודות פיתוח.   

 
  י"ס יסודית חינוך בפרויקטים התחדשות והתפתחו – 397תב"ר  5.4 
 ₪ מהקרן לעבודות פיתוח.  200,000בסך   

 
 ₪ מהקרן לעבודות פיתוח.  300,000-מדרכות ב 373הגדלת תב"ר  5.5 
 ₪  200,000על סך  6.5.19מיום  4/2019התב"ר אושר בישיבה   
 במימון הקרן לעבודות פיתוח.   
 ₪.  500,000לאחר ההגדלה התב"ר יעמוד על סך   

 
 הזית. נפתח בישיבה -טיפול בשקיעת צומת הגפן – 393ר הגדלת תב" 5.6 
 ₪ מהקרן לעבודות פיתוח. המועצה מתבקשת  100,000על סך  2/21  
 ₪ נוספים מהקרן לעבודות פיתוח. סך  100,000-לאשר הגדלה ב  
 ₪ לאחר ההגדלה.  200,000התב"ר יעמוד על   

 
 חון. ועדת ביט אישור מינוי אבי קפל ודרור שלום לחברי .6

 תוספת לסדר היום:

  100,000לשיפוץ ותחזוקת גנים ציבוריים על סך  398תב"ר  5.7 

 ₪ במימון קרן לעבודות פיתוח.   
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 . 2/21אישור פרוטוקול ישיבה  - 1לסעיף 

 
טוב חברים, אני פותח את ישיבת המועצה השלישית של המניין.  מר יוסף ניסן:

ר פרוטוקול היום אישו. על סדר 2021השלישית של המניין 
. יש לנו מתנגדים? נראה לי שכולם בעד. פה אחד 2/21ישיבה 

 אושר הפרוטוקול. 
 

 . 2/21פרוטוקול ישיבה : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה

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

 
מפקד  דיווח ראש המועצה כולל עבירות פע"ר. נפגשתי עם מר יוסף ניסן:

ד פעם על הנתונים. לאחרונה היו לנו כמה רת רהט עומשט
ירידה  55%מקרים ספורדיים, אבל עדיין אנחנו במצב של 

 מהנתונים של שנה קודמת. 
אבל אם אנחנו נמשיך בקצב הזה, יכול להיות שאפילו נעלה קצת 
לעומת שנה שעברה, מכיוון שאחרי ינואר ופברואר שנה שעברה 

ם בלהבים, מסתבר ת האירועידולה בכמוחלה ירידה מאוד ג
שהגנבים גם יודעים להתמודד עם סוללות העפר, כמו שראינו יש 
איזה סרטון, שהצליחו להוציא משמה רכב, אנחנו חושבים על 
משהו קצת שונה, אבל בהחלט יש לנו ירידה מאוד מאוד מאוד 

 גדולה. 
נו אבל עוד הפעם אסור לשקוט על השמרים בנושא הביטחון, אנח

תר, וגם יש לי בשורה בעניין הזה, שלהבים לעשות יו חייבים
שוטרים בתקן מלא  5נכנסת לפיילוט של שיטור יישובי. זה אומר 

לטובת להבים, בשיתוף פקחי מועצה. זאת בהחלט בשורה מאוד 
מאוד מאוד גדולה ליישוב להבים. ואם הדבר הזה ייצא לפועל 

הייתה ן מתקדם, והנושא של פרויקט המצלמות, שהוא גם כ
  -ה שכבר החליטהועד

 
 ועדה שניקדה את ניקוד איכות למציעים.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 ניקוד איכות למציעים להתקנת המצלמות החכמות.  מר יוסף ניסן:

 
 ביום שלישי מתכנסת.  גב' עדנה זטלאוי:

 
  -תודות גם לאיציק זיו פרופ' עפר לוי:

 
 ט. רעבי בהחלאיציק זיו ושלום ש מר יוסף ניסן:

 
 ועדנה גם שריכזה.  פרופ' עפר לוי:

 
בהחלט, מגיע באמת כל הכבוד לאנשים שבאו והתנדבו ותרמו  מר יוסף ניסן:

 שעות. 
 

 בהחלט.  גב' עדנה זטלאוי:
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שעות מזמנם על מנת לאשר את זה, ולהמליץ בפני הוועדה על  מר יוסף ניסן:

זה ני חושב שאיזו חברות להמליץ לנו על התקנת המצלמות. א
כיוון נכון. יש עוד כמה רעיונות שמגיעים לישיבת ועדת בהחלט 

ביטחון, אנחנו גם נאשר היום עוד כמה חברים בוועדת ביטחון, 
אנשים שרוצים לתרום מזמנם, וכל מי שרוצה לתרום מוזמן. אני 

 מברך כל אחד כזה שמגיע אלינו. 
נוי ה באמת שיאז בנושא הזה בהחלט אנחנו בכיוון חיובי מאוד, ז

. שיטור יישובי בלהבים זה שינוי דרמטי בעתיד של דרמטי
דיון בנושא כספי  3בהחלט בשורה. סעיף  והביטחון בלהבים. וז

 עמותת גבעות להב. 
 

, באיזה שעה יש מישהו שבכניסה 3לפני שאתה עובר לסעיף  פרופ' מתי ליפשיץ:
 וביציאה מהיישוב בודק את מה... 

 
 את הסדר. כל הזמן  חנו משניםאנ מר יוסף ניסן:

 
 מה נכון להיום?  פרופ' מתי ליפשיץ:

 
, לפי הצורך אנחנו 22:00-ופעם ב 20:00-פעם ב 17:00-זה פעם ב מר יוסף ניסן:

מתכנסים גם, מחליטים על זה בוועדת ביטחון, ואנחנו משנים 
שגרה, זה בדיוק המקום לשנות שגרה. שיהיה לנו יותר כוחות 

ריך לעשות מחסומים, בעיניי צ מחסומים, אנחנו נעשה גם
מחסומי פתע בתוך היישוב, בתוך שרונית, בדרך לשרונית, בשבת 

  -אחר הצהריים
 

 נכון להיום באיזו שעה בכניסה והיציאה מהיישוב? פרופ' מתי ליפשיץ:
 

עוד פעם אין שעה קבועה, אנחנו משנים שם שגרה כל הזמן, כל  מר יוסף ניסן:
 הזמן. 

 
 ומי זה האיש שעומד שם?  :תי ליפשיץפרופ' מ

 
 זה המאבטחים.  מר יוסף ניסן:

 
 מאבטחים.  פרופ' מתי ליפשיץ:

 
 כן.  מר יוסף ניסן:

 
 יש שם איזה ארגנטינאי חמוד מאוד, שצריך לאמץ אותו.  : מר שלומי שטרית

 
 כן, זה נכון.  מר יוסף ניסן:

 
 דיון בנושא כספי עמותת "גבעת להב".  - 3לסעיף 

 
דיון בנושא כספי עמותת גבעות להב.  3. סעיף 3טוב אנחנו בסעיף  סן:ר יוסף נימ

  -מה ש
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  -שנייה רגע, זה העדכונים שיש, רק ביטחון? הגעת ל עייאש: .גב' רונית ד
 

לא עוד מעט, לפני התב"רים אני אתן את העדכון של ראש העיר.  מר יוסף ניסן:
ת מותת גבעושא כספי עזה דיון בנו 3אני ממשיך בסעיפים. סעיף 

 להב. עמותת גבעות להב נמצא פה שרגא. 
 

 גם יזהר איילון.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 יזהר איילון, גם כן נמצא.  מר יוסף ניסן:
 

 את עדנה לא ראיתי.  גב' עדנה זטלאוי:
 

האנשים האלה שתרמו מזמנם, בהחלט  2צריך בהחלט לציין את  מר יוסף ניסן:
: 'תשמע, בעמותת , ואמר ליי מעל שנהיזהר שהגיע אליי לפנ

, זה למעשה עמותה שהקימה את 'גבעות בר כנראה יש כסף
ומי שהמשיך את העמותה הזו זה מועצת להבים, וגם להבים. 

עמותת בריכת השחייה. ובאמת פעלנו יחד עם היועץ המשפטי עם 
 יגאל שתרם לנו גם כן שעות, והתחלנו להתכתב עם הבנק. 

והעבירו אלינו למועצה  ייה שלנו,נענו לפנ בסופו של דבר הם
₪ קצת יותר. לאחר שקיבלנו את הכסף עלה הרעיון  93,000

והנושא של להעביר את הכסף הזה לעמותת בריכת השחייה, 
מועדון החברים, שהוא למעשה גם בתקנון שלו הוא ממשיך 
העמותה, וחברי המועצה ברוב קולות הסכימו על הפורמט הזה, 

 את זה כרגע כאן לאישור. ו מביאים זה, ואנחנעל הכיוון ה
 

 זה לא היה אישור.  גב' עדנה זטלאוי:
 

  -זה לא היה אישור, זה היה לבדוק את ה עייאש: .גב' רונית ד
 

 לבדוק.  מר יוסף ניסן:
 

 לדיון.  גב' עדנה זטלאוי:
 

ואני מצאתי לנכון לפי התחושות שלי ולפי הכיוון שאנחנו  מר יוסף ניסן:
ן לאישור, אם כמובן רוב חברי את זה לכאים להביא צריכ

  -המועצה
 

 תזכיר לנו את הסכום.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 ₪.  93,500 מר יוסף ניסן:
 

 מעולה.  עייאש: .גב' רונית ד
 

אז אנחנו מביאים את זה. אגב שנה קשה מאוד עברה על עמותת  מר יוסף ניסן:
א עדים לנוש, ואנחנו הבריכה עם הקורונה, מנויים שלא חידשו

הזה. בסופו של דבר אני מרגיש שהכסף נשאר מה שנקרא 
במשפחה, בסופו של דבר הוא ישמש את טובת תושבי להבים, 
ואני חושב שזה הדבר הנכון, הנכון לעשות. אז אני מעלה את זה 

 להצבעה, מי בעד להעביר את הכסף הזה לעמותת הבריכה? 



 

 7 

 
 פה אחד.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 עמותת החברים?  ן:יוסף ניס מר

פה אחד, יופי מצוין. אז שוב פעם, אני רוצה להודות ליזהר 
שתרם מזמנו שעות על גבי שעות, שילם אפילו מכספו את 

 העמלות שהבנק דרש. 
 

 החזירו לי. מהקהל:
 

 כן. החזירו לו.  מר יוסף ניסן:
 

 צריך להגיד מילה טובה לשרגא.  פרופ' מתי ליפשיץ:
 

 בהחלט אמרתי. גא לשר ניסן:מר יוסף 
 

 שרגא יום ולילה התעסק עם הנושא הזה.  פרופ' מתי ליפשיץ:
 

 שרגא זה הדיר שינה מעיניו אני חייב לומר.  מר יוסף ניסן:
 

 צודק.  :מר שרגא קמין
 

בהחלט. ואני מעריך, אנשים שבאים באמת לתת מזמנם וממרצם  מר יוסף ניסן:
אנחנו  התושבים, שוב וטובתבהתנדבות, וחושבים על טובת היי

 תמיד. 
 

 -האמת היא בלעדיכם הכסף הזה היה נעלם באיזה עייאש: .גב' רונית ד
 

  -לטובת אלו שלא מכירים את הסיפור :מר שרגא קמין
 

 באמת יישר כוח. בלעדיכם זה היה נעלם באיזה בנק נסתר.  עייאש: .גב' רונית ד
 

היו בגבעות להב  שחוסלה...להב לפני ... בוודאות, עמותת גבעות  :מר שרגא קמין
-₪ שמצאו בבנק ל ₪93,000. לאן נעלם ההפרש בין  180,000
180,000  ...₪ 

 
 אני סומך עליך.  מר יוסף ניסן:

 
 הבנקים אכלו את זה.  גב' עדנה זטלאוי:

 
  -תאמין לי שהכסף הזה :מר שרגא קמין

 
 אני סומך עליך.  מר יוסף ניסן:

 
 . וב להצביעאז נוכל שו גב' ברוריה אליעז:

 
 נכון.  :מר שרגא קמין

 
  -אז ברשותך פרופ' עפר לוי:
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 )מדברים יחד( 

 
 כן עפר, כן.  מר יוסף ניסן:

 
יוסי, אני גם ברשותכם, אני רוצה לנצל את ההזדמנות להגיד עוד  פרופ' עפר לוי:

לשרגא, אני לא יודע עד כמה זה צוין  תמילה טובה, תודה ענקי
רום הקורונה, שהוא היה בתקופת ט וא עשה פהעל העבודה שה

קמב"ץ של המתנדבים פה במשמר האזרחי, ורק בזכותו כמות 
 -המתנדבים הוכפלה, היינו פה במצב שהיה סיוע

 
 ... זה יותר...  :מר שרגא קמין

 
  -וזה עבודה מסביב לשעון  פרופ' עפר לוי:

 
 יישר כוח.  גב' ברוריה אליעז:

 
כי זה נכון שיש קבוצה של מתנדבים, יו בכלל, מובן מאל זה לא פרופ' עפר לוי:

ויש גיליון אקסל ומי שרוצה צריך להירשם. אבל כששרגא 
מתקשר אליי ואומר לי: 'אני רואה שאתה בקבוצה, תגיד לי מתי 
אתה משתבץ החודש.' פשוט אי אפשר להגיד לא, ושוב זה שעות 

 פעם שהוא ביום וזה הכפיל, ולא מובן מאליו בכלל. אז גם כל
דברים לגבי הביטחון והמתנדבים, אז זה לא רק כותב פה 

  -דיבורים, יש המון המון עשייה
 

שרגא בשמי ובשם כל הנוכחים אני מאחל לך בריאות קודם כל,  מר יוסף ניסן:
ואני קורא לך לשקול שנית לחזור לתפקיד הזה, כי עשית את זה 

 באמת בנאמנות ובדייקנות. 
 

 ה אתה כרגע, מה שהיה... בעיניי ז וכל ההבדל פרופ' עפר לוי:
 

 אנחנו פותחים את הפייסבוק רק בשביל שרגא.  פרופ' מתי ליפשיץ:
 

 בחיי.  מר יוסף ניסן:
 

 אז קודם כל תודה.  פרופ' עפר לוי:
 

₪  93,500בסך העברת כספי עמותת גבעת להב : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 .  (הבריכהמועדון חברים להבים )לעמותת 

 
 הסמכת פקח. - 4יף לסע

 
. מה שאנחנו צריכים 4, בואו נסיים עם סעיף טוב, הסמכת פקח מר יוסף ניסן:

היום לאשר, זה לאשר את הפקח שלנו כמוסמך לתת דו"חות, 
עבירות קנס. יש כבר את הצו, הכול מסודר. יש לנו כבר את 

  -הפורמט איך אנחנו הולכים, מה אנחנו הולכים לעשות
 

 תן לנו עוד מילה, מה יהיו הסמכויות של הפקח?   אש:ייע .ונית דגב' ר
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הסמכויות של הפקח זה לאכוף את צו עבירות הקנס של  מר יוסף ניסן:

 המועצה. 
 

  -לתת הודעת קנס גב' עדנה זטלאוי:
 

  -מה כלול בצו העבירות של ה עייאש: .גב' רונית ד
 

 יש לו סמכויות שיטור לעכב?  : מר כפיר מימון
 

  -בדיוק, מה זה, איזה עייאש: .ת דגב' רוני
 

  -לא, זה לא קשור, זה לא קשור לעכב מר יוסף ניסן:
 

 כל מה שנוגע לחוקי עזר עירוניים.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 זה לא קשור לביטחון, זה לא קשור לביטחון.  מר יוסף ניסן:
 

 בדיוק, תן לנו מה כלול בצו.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 הוא יכול לרשום דו"ח על גזם?  י ליפשיץ:פרופ' מת
 

 כן, על אכיפה של גזם, אכיפה של השלכת פסולת ברבים.  מר יוסף ניסן:
 

 אכיפה על חוקי העזר של המועצה.  מר שמואל לביא:
 

 )מדברים יחד( 
 

אין בעיה, זה צו שעבר בכנסת, איחדנו מספר זה, כולל גרוטאות  מר יוסף ניסן:
כויות שלו, לאכוף את נכנס לסמ אות גם כןלמשל, נושא של גרוט

 הנושא הזה. 
 

בוא נכנס רגע, הפארק הכחול, פארק הציפורים, הוא ייכנס לתוך  עייאש: .גב' רונית ד
  -פארק הציפורים ולהגיד סליחה

 
 כל מי שהשליך פסולת יכול לקבל דו"ח.  מר יוסף ניסן:

 
 מי שחונה באדום לבן גם?  : מר שלומי שטרית

 
 , לא, לא, זה לא חנייה. אל ף ניסן:מר יוס

 
  -להיכנס לתוך הפארק השלכת פסולת עייאש: .גב' רונית ד

 
 כן, ברבים כן.  מר יוסף ניסן:

 
 ברבים.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 )מדברים יחד( 

 



 

 10 

 אבל אדום לבן.  : מר שלומי שטרית
 

 בסדר גמור.  מר יוסף ניסן:
 

פקח, אני מבקש לשקול בי קשור לאסוציאטי יוסי, זה כן באופן פרופ' מתי ליפשיץ:
מחדש את נושא הפחים הירוקים, להציב אותם כפתיח ברחובות 

  -להבים
 

 אני מסכימה.  עייאש: .גב' רונית ד
 

אנחנו בזמנו נלחמנו כנגד אלה שהוציאו החוצה, רבותיי אתם  פרופ' מתי ליפשיץ:
ך יודעים מה קורה עם האנשים שאוספים את הזבל? הם אחר כ

הפח למקומו, הוא זרוק על המדרכה. אני  חזירים אתגם לא מ
מבקש לשקול מחדש האם זה נכון, האם זה בריא להציף את 
להבים בפחים ירוקים על המדרכות, גם אם יש יישוב בארץ 

  -שעושה את זה, אין מקום בעולם
 

 לגמרי.  עייאש: .גב' רונית ד
 

ני מגיע מישראל, מקנדה, א אני מגיע אני מגיע מארצות הברית, פרופ' מתי ליפשיץ:
אנשים שומרים את הדברים האלה בחצר שלהם, מוציאים את 

  -זה ביום שאוספים את
 

 זה טוב לארצות הברית.  : מר כפיר מימון
 

  -מסכים איתך לגמרי. זה דורש חשיבה מר יוסף ניסן:
 

 אני מבקש לשקול, ולא לעשות את זה.  פרופ' מתי ליפשיץ:
 

ות היו, זה לתת פח כזה גדול למי שעושה נישה, מי רעיונאחד ה סן:מר יוסף ני
 שמייצר נישה כזאת. 

 
 מי שיוצר נישה וזה יהיה בפנים...  פרופ' מתי ליפשיץ:

 
 לא, הוא הציע שלא מלכתחילה.  : מר שלומי שטרית

 
 הא מלכתחילה.  גב' ברוריה אליעז:

 
  -ים בשבועויוסי לשקול שוב את הפינוי פעמי : מר שלומי שטרית

 
 שיהיה פעמיים בשבוע.  :גב' עדי זנד

 
 תשקול את זה שוב יוסי, תשקול את זה שוב.  : מר שלומי שטרית

 
רגע, אבל אנחנו מנהלים את זה, זה כאילו תוך כדי דיון, זה חייב  עייאש: .גב' רונית ד

 להיות חלק מהדיווח. 
 

עה עלים להצב, אנחנו משנייה, שנייה, שנייה, גלשנו רגע. שנייה מר יוסף ניסן:
 הענקת הסמכויות למוטי הפקח שלנו, בסדר? 
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  -רגע, אתה מנסח את ה גב' עדנה זטלאוי:

 
כן, ההחלטה היא להסמיך את הפקח לאכוף עבירות קנס בהתאם  עו"ד יגאל ברק:

  -לחוק
 

 לחוק העזר העירוני כן.  מר יוסף ניסן:
 

  -228 תאם לסעיף... חוק העזר העירוני, זה בה עו"ד יגאל ברק:
 

 לסעיף?  גב' עדנה זטלאוי:
 

 לחוק סדר הדין הפלילי.  228לסעיף  עו"ד יגאל ברק:
 

 האם זה גם לפקח השני שמגייסים?  : מר כפיר מימון
 

 לא, צריך להביא אותו.  מר יוסף ניסן:
 

 אומר?  288אומר? מה  288מה  גב' ברוריה אליעז:
 

 נס. וברירת ק רירת משפטזה מדבר על עבירות ב עו"ד יגאל ברק:
 

 עבירות?  גב' ברוריה אליעז:
 

ברירת משפט. ברירת משפט פירושו של דבר עבירה שברירת  עו"ד יגאל ברק:
המחדל שלה, זה שבן אדם צריך לשלם קנס. ורק אם הוא רוצה 

  -אז הוא יכול
 

 רק אם הוא מערער על זה, הוא רשאי להעביר...  גב' עדנה זטלאוי:
 

א מבקש להישפט אז הוא נשפט, אבל ברירת המחדל ם הורק א ברק:עו"ד יגאל 
 היא קנס. 

 
 זאת אומרת שיש שלבים שהוא עוד יכול לעצור את זה.  גב' ברוריה אליעז:

 
 הוא פשוט צריך לשלם את הקנס.  עו"ד יגאל ברק:

 
 לא הוא, התושב.  גב' ברוריה אליעז:

 
 דם. ה כל בן אזה לא לאו דווקא תושב אגב, ז עו"ד יגאל ברק:

 
 כל אחד.  גב' ברוריה אליעז:

 
 אני חייבת להבין מה ברזומה הזה.  עייאש: .גב' רונית ד

 
  -אני אחדד עו"ד יגאל ברק:

 
 בסדר הדין הפלילי.  288רוצים לשמוע מה זה  גב' ברוריה אליעז:
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לחוק סדר הדין הפלילי  228סליחה, סעיף  228כן, אז אני אגיד  עו"ד יגאל ברק:
נקראות ברירת משפט. כלומר זה בעצם ירות שהם דבר על עבמ

הקנסות, קנסות שאנחנו מקבלים, משתדלים לא לקבל, על כל 
המחדל שלנו זה לשלם קנס, ת ברירמיני עבירות קטנות, וש

כלומר קיבלתי דו"ח, אם לא ביקשתי להישפט אז אני צריך 
 לשלם את הקנס. 

 
 פט. ק בבית משהוא לא ניתן לביטול ר מר שמואל לביא:

 
  -נכון, ביטול זה משהו אחר עו"ד יגאל ברק:

 
  -אבל יש עוד שלב שמישהו מקבל, יכול עדיין לפנות גב' ברוריה אליעז:

 
 לא, לא, זה חשוב להדגיש את זה.  מר שמואל לביא:

 
  -או בסמכות... אבל באישור יועץ משפטי, לא משנה עו"ד יגאל ברק:

 
 שופט.  גב' עדנה זטלאוי:

 
יועץ משפטי לממשלה. אבל הנקודה היא כאן בהקשר שלנו,  ל ברק:עו"ד יגא

מדובר על עבירות לפי חוקי העזר, לפי כל חוקי העזר של להבים, 
שמוגדרות כעבירות קנס. יש צו עבירות קנס שחל על כל 
המועצות בארץ, מגדיר לכל מועצה לפי חוקי העזר שלה, איזה 

שהיה חסר בירה. מה ה של כל עעבירות הן עבירות קנס ומה הגוב
של  2013-בשנים האחרונות ונפתר לאחרונה, זה שחוק העזר מ

  -איכות הסביבה, שכולל הרבה מאוד נושאים
 

 מניעת נפגעים.  גב' עדנה זטלאוי:
 

כן, של מניעת נפגעים, הוא חוקק כחוק עזר אבל לא חוקק  עו"ד יגאל ברק:
ף נכנס לתוקס. אז זה במקביל צו עבירות קנס שיגדיר עבירות קנ

  -בתחילת
 

 . 2021שנת  גב' עדנה זטלאוי:
 

עכשיו כן, תחילת... נכנס לתוקף התיקון שהכליל את חוק העזר  עו"ד יגאל ברק:
הזה בעבירות קנס, והגדיר בו סעיפים מסוימים של עבירות קנס. 
עכשיו אנחנו מסמיכים את הפקח שיהיה מוסמך לתת קנסות לפי 

 חל על חוק העזר. רות קנס שפי צו עביכל חוקי העזר ול
 

עוד שאלה, מכיוון שאתה,... קודם שאתה מטיל את זה על מוטי,  עייאש: .גב' רונית ד
ומוטי הוא איש רב מעשים, זאת אומרת יש לו פה עוד... 

  -מתפקידים שונים
 

 לא, זה חלק מהתפקיד שלו.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 ד שלו? זה חלק מהתפקי עייאש: .גב' רונית ד
 

 בהחלט.  גב' עדנה זטלאוי:
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  -האם זה לא יגזול מזמנו עייאש: .גב' רונית ד

 
 בגלל זה אנחנו עוזרים לו עם עוד פקח.  מר יוסף ניסן:

 
 בסדר גמור.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 יש עוד פקח.  :חגית מ. מימוןגב' 

 
 אוקיי, אז מי בעד להעניק למוטי סמכויות?  מר יוסף ניסן:

 
 ברוריה, עפר?  אוי:עדנה זטל גב'

 
 כולם בעד.  מר יוסף ניסן:

 
 פה אחד.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 פה אחד. דיווח ראש מועצה.  מר יוסף ניסן:

 
אני מכלילה את מספר תעודת הזהות שלו, שם ותעודת זהות  גב' עדנה זטלאוי:

 בהחלטה? 
 

 כן.  מר יוסף ניסן:
 

 רק? ר בטייטל חייב את השם, אי אפש : מר שלומי שטרית
 

לא, לא, זה צריך להיות מיועד למישהו ספציפי. אנחנו נוציא לו  גב' עדנה זטלאוי:
 גם תעודה על זה. 

 
 ראש המועצה יוציא לו כתב הסמכה.  עו"ד יגאל ברק:

 
 -כן. טוב חברים ככה מר יוסף ניסן:

 
 רגע יוסי, חשוב לעדכן את התושבים לפני.  : מר כפיר מימון

 
 ט. , בהחלכן, כן ן:מר יוסף ניס

 
איזה עבירות איזה זה, גם לתת להם אולי איזו תקופה של  : מר כפיר מימון

 הסתגלות. 
 

כן, לעשות אזהרה אולי, לאפשר לכל תושב אזהרה פעם אחת  פרופ' עפר לוי:
  -בדברים מסוימים

 
 מה שיש בחוקי העזר של להבים.  מר שמואל לביא:

 
 )מדברים יחד( 

 
 ם. כון, מסכינ מר יוסף ניסן:
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 תיכנסי לאינטרנט תכתבי חוקי העזר להבים, תקבלי את הכול.  מר שמואל לביא:
 

לאכוף  902577137רף מס' זהות אסלהסמיך את הפקח מוטי : הוחלט פה אחד החלטה
לחוק סדר הדין  228, וזאת בהתאם לסעיף יםהעזר העירוני יעבירות קנס בהתאם לחוק

 הפלילי.  

 
 המשך.  - "רכולל עבירות פע דיווח ראש מועצה - 2לסעיף 

 
-שהגיעו ב טוב חברים, קודם כל אני מודה לחברי ועדת מכרזים מר יוסף ניסן:

השבוע לאשר את הזוכה בהנחת הסיבים האופטיים  08:00
 בלהבים. 

 
  -₪ או 100אבל יש תשובה לגבי הסיבים, זה חיבור  : מר שלומי שטרית

 
  -יםלומי, אנחנו מחכעדיין אין תשובות ש עייאש: .גב' רונית ד

 
 רק הוצאנו להם את ההודעה היום.  גב' עדנה זטלאוי:

 
שקורה בלהבים  שלומי, מה שהיה כתוב בקול קורא, זה שמה מר יוסף ניסן:

  -קורה בכל הארץ, יש
 

  -לא, לא, לא עייאש: .גב' רונית ד
 

 יש מדיניות.  מר יוסף ניסן:
 

  -יוסי, יוסי עייאש: .גב' רונית ד
 

 ברה. של הח ניסן:וסף מר י
 

 היו לנו שאלות ספציפיות.   :גב' עדי זנד
 

יוסי, היו מלא שאלות, מעבר למה שאתה אומר. האם זה כולל את  עייאש: .גב' רונית ד
המכשירים? האם זה כולל נקודה אחת או כמה נקודות בבית? 

  -שאלנו שאלות מאוד
 

 כמה זה עולה? כמה זה עולה?  : מר שלומי שטרית
 

 מאוד מפורטות.  ש:עייא .רונית ד' גב
 

 )מדברים יחד( 
 

 יש תשובות כמעט על הכול במכרז עצמו.  מר יוסף ניסן:
 

 -לא, לא, לא, ראינו  :גב' עדי זנד
 

 עברנו על המכרז ואין.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 בסדר.  מר יוסף ניסן:
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 )מדברים יחד( 

 
  כול יהיה מסודר.קבענו שהחוזה יעבור אליכם, וה מר יוסף ניסן:

 
 השאלות היו שאלות מאוד ענייניות.   :גב' עדי זנד

 
 הטיוטה ששלחו לנו לא כולל את התשובות האלה?  גב' ברוריה אליעז:

 
שוב, הטיוטה ששלחו כולל התייחסות לחלק מהדברים כמו  עו"ד יגאל ברק:

שנאמר. יש דברים שאפשר למצוא עליהם תשובה, אבל בגדול 
  -שאמרנובכל מקרה כפי 

 
 נעביר את החוזה.  עפר לוי: פרופ'

 
בכל מקרה ישנם נושאים נוספים שצריכים להיות מוסדרים  עו"ד יגאל ברק:

  -בחוזה מסודר
 

  -בכל מקרה נקבל את טיוטת הסכם עייאש: .גב' רונית ד
 

 עוד אין לכל הנקודות תשובה.  גב' ברוריה אליעז:
 

 עוד לא גובש חוזה.  עו"ד יגאל ברק:
 

  -עוד לא הוצג, הבנתי שיש פרופ' עפר לוי:
 

  -עדנה שלחה לנו היום, נכון זה היה היום גב' ברוריה אליעז:
 

 לא, לא בקשר לפריסת סיבים אופטיים.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 נכון, היום זה היה...  עייאש: .גב' רונית ד
 

  -לא, היא שלחה לנו היום גב' ברוריה אליעז:
 

 הסולארי.  לע גב' עדנה זטלאוי:
 

 על הסולארי, אבל עדיין לא על האופטי.  ' ברוריה אליעז:גב
 

 לא, על האופטי אין לי מה לשלוח.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 אז אנחנו ממתינים עדיין לזה נכון?  גב' ברוריה אליעז:
 

 נכון, להסכם התקשרות.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 לטיוטה. דובר על הטיוטה.  גב' ברוריה אליעז:
 

  -לטיוטת הסכם ההתקשרות :גב' עדנה זטלאוי
 

  -נכון, עדיין ממתינים גב' ברוריה אליעז:
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 עם החברה הזוכה. בהחלט.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 אוקיי.  גב' ברוריה אליעז:

 
 עוד לא הוכן הסכם.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 שאלות. אוקיי, אז עדיין ממתינים, כי לכם חבל לענות תשובות ל גב' ברוריה אליעז:

 
צריך להיות מוכן הסכם שכולל בתוכו את כל ההערות שעלו  נה זטלאוי:גב' עד

 בוועדת המכרזים. 
 

לא, כי התחילו לשאול שוב את השאלות, אז אני אומרת  גב' ברוריה אליעז:
  -מוכרחים לחכות לטיוטה

 
 נכון.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 א. כדי לדעת אם נתנו תשובות או ל גב' ברוריה אליעז:

 
להבנתי הכוונה להציע לנו חוזה גם זהה למה שהם כבר הציעו  לוי:פרופ' עפר 

 בעומר. 
 

 לא מכירה.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 ובמקומות אחרים.  פרופ' עפר לוי:
 

 אנחנו שוב מסתמכים לדעת...  : מר שלומי שטרית
 

 לא, זה דברים סטנדרטיים, זה לתת שירות לתושבים.  פרופ' עפר לוי:
 

 יה כתוב. שיה : שטרית לומימר ש
 

אין בעיה, בסדר גמור. זה יעבור כמו שסוכם, אבל מדובר פה על  פרופ' עפר לוי:
  -חוזה מאוד סטנדרטי

 
 נחכה לטיוטה. גב' ברוריה אליעז:

 
  -ומאוד מאוד דומה, כן פרופ' עפר לוי:

 
 לחוזה של עומר.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 אינטרנט. ת והמהירות של השרק ישדרג את השירו פרופ' עפר לוי:

 
אנחנו רוצים שתתייחסו לגבי שרונית, כי היה שם סעיף לגבי  מהקהל:

  -אחוז הבנייה
 

 נכון.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 האם זה נכנס במכרז?  מהקהל:
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 -לא, היה סעיף לגבי נקודות :גב' עדי זנד

 
 . 70%היה  מהקהל:

 
 לגבי מה?  מר יוסף ניסן:

 
 . נכנסת במכרז... שרונית  מהקהל:

 
 כן. אנחנו הורדנו את זה, ואמרנו שהחברה תגיש כמה זה.  מר יוסף ניסן:

 
 הם לקחו על עצמם גם את שרונית...?  מהקהל:

 
 -כן, אבל לא מר יוסף ניסן:

 
 ... את האכלוס הקיים היום?  מהקהל:

 
לא, בכמות האכלוס עכשיו לדעתי הם לא יעשו את זה, הם  מר יוסף ניסן:

 אכלוס, אבל יש לנו רק הצעה אחת.  להגיש לנו בכמה צריכים
 

אם הם זכו במכרז, מה המכרז אמר בסוף? ובאיזה אחוז אכלוס?  מהקהל:
  -אז זה צריך להיות כלול

 
 הייתה רק הצעה אחת.  :גב' עדי זנד

 
אנחנו אמרנו שחברה שתיתן אכלוס יותר גבוה או יותר נמוך  מר יוסף ניסן:

  -, אז היא תזכהוך יותר טוב לנולמעשה, כמה שיותר נמ
 

 או תקבל עדיפות.  פרופ' עפר לוי:
 

 אבל רק חברה אחת הגישו.  מר יוסף ניסן:
 

 )מדברים יחד( 
 

סליחה באמת, הנקודה היא מצוינת. עפר סליחה בהתייחסות שלך  עייאש: .גב' רונית ד
 בהקראה שלך את ההסכם, לא היה בכלל פסקה כזאת?  

 
 מאי? ישוב עצנית זה ירגע, שרו :מהקהל

 
 כן, הוא עף בשוליים.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 )מדברים יחד( 

 
 לא הקראת לנו תוך כדי ישיבה?  עייאש: .גב' רונית ד

 
 -צריך להיות שם, מופיע גם פרופ' עפר לוי:

 
 )מדברים יחד( 
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ואו נשמע שנייה, שנייה, היינו בישיבה, הנושא הזה לא עלה ככה, ב עייאש: .גב' רונית ד
 ובה של היועץ המשפטי. את התש

 
, אם אני 70%היה ברירת מחדל של כמו שראש המועצה אמר  עו"ד יגאל ברק:

  -זוכר נכון, שוב זה לא פה מה
 

 . לא הקראת לנו סעיף כזה במכרז עייאש: .גב' רונית ד
 

אני קורא ממכרז שלא אני כתבתי, אז אני אומר את זה בערבות  עו"ד יגאל ברק:
  -גבלמו

 
  -עד כמה שאני זוכרת הבהרה,  לא, אבל זאת הייתה זטלאוי: גב' עדנה

 
זה היה ברירת המחדל, והיה כתוב שאם  70%אני אומר, לדעתי  עו"ד יגאל ברק:

הם ישפרו את זה, אז זה ייתן להם יתרון, והם לא שיפרו את זה. 
עכשיו זה לא היה בטופס ההצעה, לדעתי זה היה במקום אחר, 

יפרו את זה..., זו ההצעה היחידה, כי כל מקרה הם לא שאבל ב
 לא היו... 

 
 מה זאת אומרת?  :גב' עדי זנד

 
 ? 70%זאת אומרת שאנחנו במכרז ביקשנו  עייאש: .גב' רונית ד

 
 לא, ביקשנו כמה שיותר נמוך, לא?  : מר כפיר מימון

 
 כמה שיותר נמוך כן.  מר יוסף ניסן:

 
  -, אם הם ירדו מתחת70%יה סיס כפיר הבל הבלא, א עייאש: .גב' רונית ד

 
  שינינו את זה אחר כך. מר יוסף ניסן:

 
 זה מים מתחת לגשר, זה כבר יש זוכה במכרז.  : מר כפיר מימון

 
 אומר היועץ המשפטי שלא.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 כן, היה שינוי אחר כך.  מר יוסף ניסן:

 
 אבל האלטרנטיבה זה... : מר כפיר מימון

 
 )מדברים יחד( 

 
 אנחנו נוסיף את זה...  עייאש: .גב' רונית ד

 
 ...? 70%רק אם יהיה  גב' ברוריה אליעז:

 
 -טוב חברים, עלה רעיון מר יוסף ניסן:

 
 )מדברים יחד( 
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השאלה גם איזה כלים יש לנו, ברור שהיינו רוצים שגם... ישימו.  פרופ' עפר לוי:
אה? לנו, מה קורה הלאז אם הם אומרים כרגע זה לא מתאים 

 שנה?  –יבוא מישהו אחר? נחכה עוד חצי שנה 
 

 שאז זה לא עלה בישיבה עדנה.  :גב' עדי זנד
 

 זה לא היה ברור מאליו שמישהו יגיש בכלל...  פרופ' עפר לוי:
 

 האינטרס שלהם זה כן לחבר. האינטרס שלהם זה כן לחבר.  : מר כפיר מימון
 

  -שיש... תושבי להביםעת לזה ייתי מודאני לא ה עייאש: .גב' רונית ד
 

 אבל הם כבר נמצאים ביישוב.  : מר כפיר מימון
 

 הם צריכים לפרוס את כל השכונה.  מר יוסף ניסן:
 

 יפרסו.  : מר כפיר מימון
 

יפרסו  70%מהם ישתמשו כרגע. זאת אומרת הם  30%ורק  מר יוסף ניסן:
 לשווא למעשה. אתה מבין? 

 
 . ר מאודזה חמו :גב' עדי זנד

 
 ים יחד( )מדבר

 
אני לא תושב שרונית ואני לא אהיה תושב שרונית, וההתייחסות  :מר שרגא קמין

 10הזאת שפה המועצה רואה בשרונית... שהיא אתר בנייה עוד 
שנים אתר בנייה, אבל  10שנים, זה נכון. זה נכון, הם יהיו עוד 

  -אי אפשר לתת לחברה להגיד זה לא משתלם לנו
 

 היא לא תבוא בכלל.  אז אליעז: רוריהגב' ב
 

 אז שלא תבוא בכלל.  :גב' עדי זנד
 

 החברה הזו שלא תבוא.  :מר שרגא קמין
 

 היא היחידה שהגיבה.  גב' ברוריה אליעז:
 

בסדר, אבל אתם לא יכולים לקבל החלטה... אי אפשר לקבל  :גב' עדי זנד
  -החלטה שמפלה לרעה

 
  -ןעם העיקרו אני מסכימה גב' ברוריה אליעז:

 
 אבל מה האלטרנטיבה? מר יוסף ניסן:

 
 )מדברים יחד( 

 
  -אנחנו לא בעונש, גם אנחנו מהקהל:

 



 

 20 

 -אני ליבי איתך : מר כפיר מימון
 

 לפני יומיים גרנו במניפה ובשכונת המרכז, אנחנו לא בעונש.  מהקהל:
 

  -ליבי איתך : מר כפיר מימון
 

 יה... ההיפך אני חושב שזה ה מר יוסף ניסן:
 

 אבל בסוף אנחנו אנשים פרקטיים וחושבים על האלטרנטיבות.  : מימון מר כפיר
 

 מה לעשות יש פה סולידריות, זה יישוב אחד.  מהקהל:
 

 אכלוס.  100%-כי הם לא פורסים ב מר יוסף ניסן:
 

 אנחנו לא פה יישובי לווין.  מהקהל:
 

 נכון, אני מסכימה איתך.  גב' ברוריה אליעז:
 

 ד(ים יח)מדבר
 

? אני אומר שזה 70%-, את רוצה ב100%-הם לא עומדים בתור ל ף ניסן:מר יוס
 הישג. 

 
 )מדברים יחד( 

 
הוצאנו, הוצאנו הבהרה. טוב חברים בואו נתקדם. בנושא הקמת  מר יוסף ניסן:

חטיבת ביניים בשרונית, עלה רעיון לפתוח ככיתות ז' לכאן בשנה 
שבית הספר  נים יבילים, כדיהקרובה, שנת הלימודים הבאה במב

  -יהיה מוכן
 

 ,-בלי יבילים, או שאו שיהיה לנו מספיק מקום גם  גב' ברוריה אליעז:
 

כן, כדי לקיים פה את כיתות ז', לחסוך גם את ההסעות  -או ש מר יוסף ניסן:
שכבות, גם אלה  2לאשל, וכשנפתח את בית הספר אז יהיו לנו 

ז' וגם ח' יעברו , זאת אומרת גם ז'-שיסיימו ז' וגם אלה שיעלו ל
 לבית הספר החדש. 

 
  -אז שאלה : מר כפיר מימון

 
אני רוצה רק להוסיף הערה נוספת למה שיוסי אמר כרגע, שזה  גב' ברוריה אליעז:

בהמשך לעבודה שכבר התחלנו מול הנהלת המחוז ומול המטה 
בירושלים, ואחרי שכמובן התקבל האישור לחטיבה צומחת 

  -חכמה
 
 שנית. חד :אלעד ארזי רמ
 

וירוקה. חדשנית אולי צריך לומר, אני לא בטוחה, אני צריכה  גב' ברוריה אליעז:
לבדוק את זה. על כל פנים קיבלנו הסכמה ממנהל המחוז 

שקרוי "בית ספר בתוך בית ספר", כדי שנגיע מה להתחיל 
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מוכנים עד כמה שאפשר פדגוגית ומבחינת כוח אדם ויכולות כוח 
ל חיזוק תוספת בהדרכות שמתאימות להתחיל כבר לקב האדם,

לחטיבת ביניים, ובוודאי במקצועות הליבה לקבל, רגע, רגע, 
חבר'ה תנו לי לסיים את זה, לקבל השתלמויות מורים נוספות, 

ח' וכך -שמתאימות אולי לחלק מהמורים שיעלו לכיתות ז' ו
כיתות ז' הלאה. זה נותן לנו גיבוי מספיק טוב אולי להתחיל את 

המבנה יהיה בנוי כבר בשנה הבאה, מה שראש המועצה לפני ש
  -אמר בתוך בית הספר הנוכחי כאן בלהבים. יוסי

 
  -אני חושב שצריך להקדיש לזה הרבה מחשבה : מר שלומי שטרית

 
  -בוודאי, בוודאי. יתכן גב' ברוריה אליעז:

 
להעביר ה לא דיון שכבר ... להפריד את הילדים, אני לא חושב שז : מר שלומי שטרית

 כסף. 
 

 אנחנו רק חושבים.  גב' ברוריה אליעז:
 

 לא, פה זה להעביר כסף.  : מר שלומי שטרית
 

 יוסי, זה פשטני מידי.  : מר כפיר מימון
 

 לא, זה דבר אחר.  גב' ברוריה אליעז:
 

 אבל זה לא דבר אחר.  : מר שלומי שטרית
 

 ד לא דנו. עכשיו להצביע על משהו שעו : מר כפיר מימון
 

  -הוא העיר הערה, העיר הערה ברוריה אליעז: גב'
 

 זה בדיווח, זה לא...  מר יוסף ניסן:
 

 ביצוע חטיבת ביניים.  : מר כפיר מימון
 

 ... לחטיבות ביניים, זה לא...  גב' ברוריה אליעז:
 

 יש פה אישור תב"ר. : מר כפיר מימון
 

  )מדברים יחד(
 

 . חטיבת ביניים : מר כפיר מימון
 

 הקמת חטיבת ביניים.  ן:מר יוסף ניס
 

 איך אבל, לא דנו בזה, לא הבנו את המשמעויות.  : מר כפיר מימון
 

  -זו תהיה שגיאה :מר שרגא קמין
 

 אני גם חושב כמוך.  : מר שלומי שטרית
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  -אני אשמח לשמוע את ה גב' ברוריה אליעז:

 
 אני חושב כמוך גם.  : מר שלומי שטרית

 
 הפרשה הזו.  עמדנו כבר בפני :מר שרגא קמין

 
 אני גם חושב.  : מר שלומי שטרית

 
  -לאן ללכת עם התיכון פה :מר שרגא קמין

 
 -לא, זה קיבלנו ממשרד ה גב' ברוריה אליעז:

 
ללכת לתיכון בעומר, ראש עיריית באר שבע נתן לנו כל בית ספר  :מר שרגא קמין

אשה, ה ברעמד מנואלה  תיכון, ואנחנו החלטנו והייתה ועדה
 לבודד את תלמידי להבים ולהפוך אותם לקבוצה... שאסור 

 
טוב, אז זה דיון, א' אני מכבדת מה שאתה אומר, ב' אני חושבת  גב' ברוריה אליעז:

שלאור מה שאתה אומר נשמח שהדיון יתרחב, וגם לנו יש ועדה 
שעובדת על זה, ותמיד כל תושב מוזמן להשמיע את דברו, ואני 

באמת באוזניים פתוחות את  זה מבטיחה לשמועשמובילה את 
 -זה. ושלישית, מאז שדניאלה ישבה על המדוכה עברו זמנים

 
 מנואלה.  :מר שרגא קמין

 
מנואלה. דברים השתנו בתוך מערכת החינוך, וצריכים עוד רבות  גב' ברוריה אליעז:

להשתנות. והעיקר לא הייתי רוצה להימצא שוב במצב 
דד כמה דברים, והדבר ים, אני רוצה לחשאוטובוס נשרף ומסיע

שאני חרדה לו סטטיסטית חלילה להסיע בית ספר שלם כל בוקר 
הלוך וכל צהריים חזור, אנחנו לא בדיון, אתה הערת אז אני 

 -מעירה, זה מעורר חיל ורעדה, ממש כך. טוב, זה יהיה בשיחה
 

 לרגע לא הייתי בחרדה.  :מר שרגא קמין
 

 . וא לוועדהמח שתבאני אש מר יוסף ניסן:
 

 אנחנו נשמח שתצטרף.  גב' ברוריה אליעז:
 

 מצוין.  מר יוסף ניסן:
 

הדבר הכי מסוכן לילדי להבים שילמדו בתוך עצמם. להיות  :מר שרגא קמין
 מנודה חברתית, אין לו חלופה אחרת. 

 
שרגא אני מאוד מעריכה, אני לא הכרתי אותך עד שדיברת איתנו  גב' ברוריה אליעז:

אוד התרשמתי ממך, גם ממה שדיברת גם ל הבריכה, אני מע
מהתושיות שלך, ובוודאי שיש לך מה לומר. אני אשמח שתבוא 

 שאנחנו לא נחליט על פי דעת זה או אחר. ותאמר, וזה ברור 
 

 ברור...  :מר שרגא קמין
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 אוקיי, אבל אתה מוזמן.  גב' ברוריה אליעז:

 
 כן יזהר בבקשה.  מר יוסף ניסן:

 
 רים יחד( דב)מ
 

... ומה שאני הולך להגיד עכשיו, יכול להיות שאני מתפרץ לדלת  :יזהר אילון מר
פתוחה... העניין הוא כזה, הילדים שלנו שייכים לשכבה חברתית 

באשל הנשיא הם נפגשים עם כל , שכבת הכנסה. מסוימת
האחרים עם ילדי המושבים, ילדי הפנימייה... כשהם ילכו 

ת אחרות והם ילכו ליחידות ליחידו לנו ילכוהילדים ש.. לצבא
  -אחרות

 
 חבר'ה, בואו לא נכנס... זה לא הדיון היום.  גב' ברוריה אליעז:

 
... אפסנאים, הילדים שלנו ילכו לטיס ולקורס קצינים בקציעות  :מר יזהר אילון

עמים צומחים פה. אני מסכים עם אלה  2וכך הלאה וכך הלאה, 
ק, אבל הבור איזה לשם, בלי שום ספשזה בעיה להסיע אותם 

שהוא עניין עקרוני אולי כדאי לשלם את המחיר הזה... ברגע 
שקמה חטיבת ביניים יהיה לחץ בלתי פוסק ביישוב להקים 

  -חטיבה עליונה, זה יהיה לחץ שלא יאומן
 

 יוסי, הדיון הוא לא כרגע.  גב' ברוריה אליעז:
 

עמוד פה, ובית ספר ועצה לא תוכלו לאתם... תהיו אז חברי מ :מר יזהר אילון
 תיכון עולה לכל יישוב יותר ממה שנותן משרד החינוך. 

 
 זה לא כלכלי.  :גב' עדי זנד

 
 ורוצים את המנהל הטוב, אז נותנים לו הקצבה...  :מר יזהר אילון

 
 אבל זה לא הדיון.  :קובי נודלמן עו"ד

 
 זה ידוע.  גב' ברוריה אליעז:

 
ם איזה שהוא נימוק כספי, אבל אני אומר אומרת יש פה גת זא :מר יזהר אילון

  -שהנימוק העקרוני
 

 בואו נגמור.  גב' ברוריה אליעז:
 

 יוסי תחתוך, זה לא הדיון.  :קובי נודלמן עו"ד
 

לא יתקבל מהחלקים האחרים של העם היהודי, הוא בעיניי גובר  :מר יזהר אילון
 על הכול, תודה רבה לכם. 

 
 הלאה.  יעז:גב' ברוריה אל

 
טוב חברים, אנחנו מתקדמים לאישור תב"רים. אגב בנושא  יוסף ניסן: מר



 

 24 

הפחים הירוקים אני חייב לומר, לדעתי הכיוון הוא כן לתת פח 
למי שמבצע נישה בבית. חשבנו על זה שהמועצה תיקח חלק 

 ותעשה את זה, זה לא ישים. 
 

 ה תעשה את זה. מה זה לא ישים? זה לא ישים שהמועצ :מר אלעד ארזי
 

 זה לא ישים שהמועצה תעשה.  מר יוסף ניסן:
 

 זה ישים בהחלט שהתושב יעשה את זה.  :מר אלעד ארזי
 

 כן.  מר יוסף ניסן:
 

 ואיפה הוא ישים את זה?  : מר שלומי שטרית
 

 לא, תושב שרוצה לקבל פח, יבנה לעצמו נישה.  :מר אלעד ארזי
 

 איפה?  : מר שלומי שטרית
 

 נישה שיש לו כרגע. יגדיל את ה :רזימר אלעד א
 

 ייצור לעצמו נישה איפה שהפח...  מר יוסף ניסן:
 

 יש לו כרגע נישה של הפח הרגיל שלו.  פרופ' מתי ליפשיץ:
 

 כן, איפה שהפח הרגיל.  מר יוסף ניסן:
 

אתה כמהנדס היישוב אתה צריך תכנון חזית, שכולם יהיו  : מר שלומי שטרית
 אחידים. 

 
  -עושה משהו בבית כשאתה :י ליפשיץפרופ' מת

 
  -זה לא ככה : מר שלומי שטרית

 
 בטח שזה לא ככה.  :מר אלעד ארזי

 
 אנחנו עובדים בחפריות וזה לא מוצא חן בעיניי.  : מר שלומי שטרית

 
 לכולם יש נישות רק אנשים... להוציא החוצה את הפחים.  מהקהל:

 
 )מדברים יחד( 

 
שא למסור לכם, עולה מהשטח בקשה ד נוץ. יש לי עואנחנו נתייע מר יוסף ניסן:

להקמת תנועת נוער נוספת בלהבים. זה משהו שצריך לחשוב 
עליו, צריך לדון בו, אבל אני מוסר לכם את המידע הזה, כדי 

 שתוכלו להיות מה שנקרא בעניינים, בסדר?
 

 רק מה זה השטח? תסביר לי את הגדרת השטח.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 שטח? לא הבנתי. מה זה  סן:סף נימר יו
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 אמרת כרגע עלייה, יש בקשה מהשטח.  עייאש: .גב' רונית ד

 
יש קבוצה של הורים שחושבת שזה נכון ליצור עוד תנועת נוער  מר יוסף ניסן:

בלהבים, כדי שתהיה אלטרנטיבה, למי שרוצה או שחושב, אז 
 אני מביא את זה בפניכם, בסדר? 

 
 על זה. לדון צריך  :גב' עדי זנד

 
 כן.  ר יוסף ניסן:מ
 

 אי אפשר לא לאפשר את זה.  מר שמואל לביא:
 

 חוקית אתה לא יכול לא לאפשר את זה.  :גב' עדי זנד
 

אין דבר כזה, אם יש קבוצת הורים שרוצה עוד תנועת נוער, אתה  מר שמואל לביא:
 חייב לאפשר להם. 

 
  -ניתאני רוצה לומר עוד דבר על שרו מר יוסף ניסן:

 
 צריכים מבנה בשביל להתחיל.  הם :דובר

 
בשרונית נעשית עבודה באמת טובה בשיתוף פעולה עם רמ"י,  מר יוסף ניסן:

ומוטי נכנס וזה המקום לציין את הפעילות שלו בשכונה, באמת 
ערבויות של תושבים, ובכסף  16הניקיון ברמה אחרת. אגב חולצו 

קדמות שם על הזה נוקו המגרשים. עבודות האספלט מת
 רכות. המד

יש קבלן זוכה בחשמל בתוך הרחובות, שהוא כבר נערך מול 
חברת חשמל ומול כל הגורמים, על מנת להתחיל, בקרוב אנחנו 
נשב איתו על לוחות זמנים ונפרסם את זה גם לתושבים. והכיוון 

 הוא בהחלט חיובי. 
הקבלן הבא אחרי אבו קוש הוא זה שימשיך את הביצוע, כולל 

ובת תושבי השכונה עם מתקני משחקים קמת פארק אחד לטה
וכל מה שמשתמע, ובהחלט הכיוון הוא חיובי. גם הערימה 
הגדולה של האשפה מול הדיור המוגן פונתה, וזה גם משהו 

 -שראוי לציון
 

 שהיא תיבנה מלכתחילה, זו הכניסה של השכונה.  אסור  עייאש: .גב' רונית ד
 

 כן.  מר יוסף ניסן:
 

קומות של  3פשוט אסור שזה, כל פעם שאתה נכנס אתה מקבל  :עייאש .נית דרו גב'
 זבל. 

 
כן, בהחלט. אני רוצה עוד לדווח לכם שקבוצת עזריאלי רוצה  מר יוסף ניסן:

לפתח את הכיכר של הכניסה, של עזריאלי, של הכיכר הגדולה 
 הזו. 

 
 של הזיקוקים.  :גב' עדי זנד
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הצעה לפיתוח של הכיכר הזו, אני רוצה  והם צריכים להגיש לנו מר יוסף ניסן:

, זה יהיה משהו שקשור -להגיע איתם להסכמות, על מנת ש
לפאלאס, אז רק שתדעו שזה עלות סדר גודל של מעל מיליון ₪, 

 פיתוח של כיכר כזו. 
 

 הם יממנו את זה?  :דובר
 

 כן, הם רוצים לממן את זה.  מר יוסף ניסן:
 

 הבית שלי לא עלה מיליון ₪.  : ימוןמר כפיר מ
 

 -אז זה שיהיה לכם ככה מר יוסף ניסן:
 

 אי אפשר להנציח בכיכר הזאת.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 ירדה לנו כיכר להנצחה.  :גב' עדי זנד
 

 הלאה, הלאה יוסי.  : מר שלומי שטרית
 

אני רוצה עוד לבשר לכם שנכון להיום אין אף חולה קורונה  מר יוסף ניסן:
  -להבים, על פי הרישומיםב

 
 זה חשוב.  :גב' עדי זנד

 
וזה בהחלט משהו חיובי. אגב מהיום במרחבים הציבוריים אין  מר יוסף ניסן:

 צורך לעטות מסיכה, ורק במרחבים סגורים. 
 

 אלעד אבל לא סומך עלינו.  :גב' עדי זנד
 

 האמת היא שהוא צודק.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 ד מיישר קו. אני תמי :מר אלעד ארזי
 

 עם מי?  :גב' עדי זנד
 

 עם מתי.  :מר אלעד ארזי
 

 הא עם מתי.  :גב' עדי זנד
 

 כל הכבוד לוועדת קורונה.  :דובר
 

כן בהחלט. ועדת קורונה באמת עושה עבודה נהדרת. אישור  מר יוסף ניסן:
 תב"רים. 

 
אין לנו אני שנייה רוצה יוסי, לפני שתתחיל בתב"רים להגיד,  : מר כפיר מימון

 ₪?  1,500,000הרבה כסף בתב"רים, אם אני זוכר, כמה? 
 

 ₪ לפני התב"רים של היום.  800,000 :חגית מ. מימוןגב' 
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 זהו זה כלום.  : מר כפיר מימון

 
  -אבל כל הזמן נכנס : מר שלומי שטרית

 
 כן, בדיוק.  :חגית מ. מימוןגב' 

 
 כל הזמן זה מתקרב.  : מר שלומי שטרית

 
  -כל חודש :. מימוןחגית מגב' 

 
 מיליון ₪ שאנחנו מבזבזים אותו.  30-20כל חודש, זה תקציב של  : מר שלומי שטרית

 
 אפשר לעשות עם הכסף הזה משהו אחר.  עייאש: .גב' רונית ד

 
לא, לא, אני מתנגד להשתמש בתב"רים. הכסף הזה הוא של  : מר שלומי שטרית

  -שרונית, ואנחנו מבזבזים אותו
 

 מה הקשר לשרונית שלומי?  יסן:מר יוסף נ
 

 כן.  : מר שלומי שטרית
 

  -רק שנייה, מה זאת אומרת הכסף : מר כפיר מימון
 

 כסף של שרונית.  : מר שלומי שטרית
 

 שלומי זה לא קשור לשרונית.  מר יוסף ניסן:
 

 כמה נשאר לנו יתרה בתב"רים?  : מר כפיר מימון
 

 זה כסף של שרונית.  : מר שלומי שטרית
 

₪ לפני התב"רים האלה, שזה כולל היטל  800,000כרגע יש  :חגית מ. מימון גב'
חודשים רק ינואר, פברואר, מרץ, וזה כולל שריון  3השבחה של 

₪  800,000לשנה הבאה. זה כאילו הכי שמרני שיש, זה יתרה של 
 היום, לפני התב"רים. 

 
 כמה יהיה לנו?  : מר כפיר מימון

 
 ₪?  800,000 יתרה של גב' עדנה זטלאוי:

 
 כן, לפני התב"רים.  :חגית מ. מימוןגב' 

 
 לא לפני, אחרי.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 התב"ר הזה הוא גדל, התב"ר הזה ממה יכול לגדול?  : מר כפיר מימון

 
 איך?  :חגית מ. מימוןגב' 
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 היתרה של התב"ר ממה יכולה לגדול?  : מר כפיר מימון
 

  -כל חודש היא גדלה : מר כפיר מימון
 

  -מס השבחה, היטלי בנייה : מר שלומי שטרית
 

 ₪.  200,000-150,000היטל השבחה  :חגית מ. מימוןגב' 
 

כזאת, כשכל שכונת שרונית תושלם, לא עכשיו בואי נשאל שאלה  : מר כפיר מימון
יודע יש לכם צפי בטח כמה האכלוס, כמה כסף יהיה בתב"ר 

 הזה? 
 

  -ל הולך לפה עכשיולא יהיה כלום. הכו : מר שלומי שטרית
 

 אתה מוציא אותו במקביל.  :קובי נודלמן עו"ד
 

 )מדברים יחד( 
 

 לא, בהנחה שלא ייצא, שנייה בהנחה שלא ייצא.  : מר כפיר מימון
 

  -בהנחה שלא ייצא :קובי נודלמן עו"ד
 

מה שאני רוצה להגיד, זה שאנחנו מצביעים כל פעם בקטנות  : מר כפיר מימון
 כאילו. 

 
 שיטת הסלמי.  :זנד גב' עדי

 
אבל בסוף זה מצטבר להרבה כסף. צריך לזכור שיש פה שכונה  : מר כפיר מימון

  -בתי אב 600של 
 

 לא יהיה כסף.  : מר שלומי שטרית
 

שתצטרך סכומים משמעותיים, וצריך להשאיר שם משהו, שלא  : מר כפיר מימון
ייקרה מצב שבאים והסתיימה השכונה ורוצים לבנות משהו ואי 

  -אפשר, ורוצים לעשות משהו ואין כסף, ורוצים לעשות
 

  -אבל כפיר זה לטובת תחזוקת היישוב, זה לא משהו מר יוסף ניסן:
 

  -כן, אבל צריך : מר כפיר מימון
 

 אני אשמח שבתב"ר הזה אף אחד לא ייגע בכסף והוא יישאר.  מר יוסף ניסן:
 

ובסוף  600שם שכונה של  אבל יוסי אי אפשר להתעלם מזה שיש : מר כפיר מימון
  -צריכה להיות סטנדרט של להבים, היא לא יכולה להיות

 
  -אין בעיה, זה מגיע לשולחן מר יוסף ניסן:

 
 אבל אתה... גם.  : מר שלומי שטרית
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  -למשל הסיפור של המדרכה עייאש: .גב' רונית ד
 

 לא את הכול.  : מר שלומי שטרית
 

 לא נרצה לעשות? אז זהו שלא, אולי  : מר כפיר מימון
 

אני רואה... אין סיבה עכשיו, לא ראינו את המיפוי כמה הוצאנו,  עייאש: .גב' רונית ד
 שלחתי לכם בקשה כזאת. 

 
  -האם זה התנהל יוסי בצורה שונה פרופ' עפר לוי:

 
 את מבינה מה שקורה פה?  : מר שלומי שטרית

 
 במועצות קודמות, קדנציות קודמות?  פרופ' עפר לוי:

 
 לא.  ר יוסף ניסן:מ
 

 תב"רים, כספי פיתוח?  פרופ' עפר לוי:
 

 )מדברים יחד( 
 

יש לך בעיות במדרכות, אגב מדרכות זה נושא שאתה חייב לטפל  מר יוסף ניסן:
  -בו

 
 נכון.  גב' עדנה זטלאוי:

 
  -כי אחרת אנשים נופלים מר יוסף ניסן:

 
 אתה משלם את זה בין כה וכה.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 -₪ 70,000הם תובעים לך  ר יוסף ניסן:מ
 

 )מדברים יחד( 
 

 אז בואו נעשה רגע על זה העתק הדבק וזהו מה. : מר כפיר מימון
 

 ככה המועצה עובדת שנים, וככה עובדים כמעט בכל יישוב אחר.  פרופ' עפר לוי:
 

 אז מה זה אומר, שכולם עושים... גם אנחנו נעשה?  : מר כפיר מימון
 

  -מה זה אומר, שיש אילוצים ויש י:פרופ' עפר לו
 

 אז למה צריך אותנו פה?  : מר כפיר מימון
 

עפר בסוף אתה מפסיק להתפתח והחור נשאר. ואתה רק עושה  :מר שרגא קמין
  -בשכונה האחרונה

 
 אין לך ברירה, אתה חייב להמשיך להתפתח להיות עיר.  : מר שלומי שטרית
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 אישור תב"רים: - 5לסעיף 
 ₪ במימון קול קורא  150,000שיפוץ חדר מורים על סך  394תב"ר  5.1 
 של משרד החינוך.   
 ₪ מהקרן  200,000בדיקת עמודים ותאורה על סך  395תב"ר  5.2 
 לעבודות פיתוח.   
 ₪ מהקרן  200,000תכנון וביצוע חטיבת ביניים על סך  396תב"ר  5.3 
 לעבודות פיתוח.   
 דשות והתפתחות חינוך בי"ס יסודי פרויקטים התח – 397תב"ר  5.4 
 ₪ מהקרן לעבודות פיתוח.  200,000בסך   
 ₪ מהקרן לעבודות פיתוח.  300,000-מדרכות ב 373הגדלת תב"ר  5.5 
 ₪  200,000על סך  6.5.19מיום  4/2019התב"ר אושר בישיבה   
 במימון הקרן לעבודות פיתוח.   
 ₪.  500,000לאחר ההגדלה התב"ר יעמוד על סך   

 הזית. נפתח בישיבה -טיפול בשקיעת צומת הגפן – 393הגדלת תב"ר  5.6
 ₪ מהקרן לעבודות פיתוח. המועצה מתבקשת  100,000על סך  2/21  
 ₪ נוספים מהקרן לעבודות פיתוח. סך  100,000-לאשר הגדלה ב  
 ₪ לאחר ההגדלה. 200,000התב"ר יעמוד על   

 ציבוריים. תב"ר חדש לשיפוץ ותחזוקת גנים 5.7
 
 

טוב חברים, יש עוד תב"ר שאני רוצה להוסיף אותו בגן  מר יוסף ניסן:
הציפורים, בגן הציפורים קרס עמוד, היו רוחות שמה קרס עמוד 

  -עם ה
 

אגב למה אתם לא מסירים את היריעות, כל פעם שיש רוחות. יש  : מר כפיר מימון
קרעות, כל תחזית של רוחות של סערות, כל פעם היריעות האלה נ

 שנה כל פעם. צריך פשוט להסיר אותם. 
 

לא, הבעיה זה לא היריעה שנקרעת, הבעיה זה העמוד שקרס  :מר אלעד ארזי
 ועמוד לא אמור לקרוס גם ברוחות חזקות. 

 
 זה מסוכן. מצד שני את צריכה הצללה גם.  :קובי נודלמן עו"ד

 
 הוא אמור להחזיק.  :מר אלעד ארזי

 
כרגע מה שעשינו, במקום לסגור את הפארק, פירקנו את  אז מר יוסף ניסן:

 הסככות, פירקנו את העמוד, ופתחנו את הפארק. 
 

 כמה פעמים בשנה יש רוחות.  : מר כפיר מימון
 

... אבל זה דבר שצריך לתקן אותו, וצריך לתקן אותו מהיסוד מר יוסף ניסן:
 שיש לו משקל כבד מאוד, זה דבר מסוכן. 

 
 ומה הערכת הכסף והעלות הזאת?  יאש:עי .גב' רונית ד

 
 ₪ אלעד?  100,000-₪ ל 60,000הערכת הכסף זה בין  מר יוסף ניסן:

 
 נכון.  :מר אלעד ארזי
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₪, נקרא  ₪100,000. אנחנו נאשר היום  100,000-₪ ל 60,000בין  מר יוסף ניסן:

  -לתב"ר הזה תחזוקת
 

  לשיפוץ ותחזוקת גנים ציבוריים. גב' עדנה זטלאוי:
 

  -גנים ציבוריים וזה יעמוד מר יוסף ניסן:
 

אין אחריות על העמוד הזה? אין פה השתתפות? אלעד, אין פה  עייאש: .גב' רונית ד
 השתתפות של המבצע? 

 
 משרד התרבות.  : מר שלומי שטרית

 
 זה פארק שלא הרבה שנים נמצא.  עייאש: .גב' רונית ד

 
  בדקתם עם משרד התרבות? : מר שלומי שטרית

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

 
 הם בנו את זה.  : מר שלומי שטרית

 
 אני מדברת על אחריות.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 לא, לא.  מר יוסף ניסן:

 
 קודם כל האחריות.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 .2018עשינו את זה ממש בסוף  גב' עדנה זטלאוי:

 
 לא מזמן. זה בוצע  עייאש: .גב' רונית ד

 
 )מדברים יחד( 

 
 ההצללה הייתה לא מזמן.  :חגית מ. מימוןגב' 

 
 שנים לפחות.  5עברו  מר יוסף ניסן:

 
 שנים.  5לא עברו  גב' עדנה זטלאוי:

 
 שנים לפחות.  5 מר יוסף ניסן:

 
 שנים. אם זה על המתקן הגדול, לא.  5לא, לא, לא, לא עברו  גב' עדנה זטלאוי:

 
 שנים.  5המתקן הגדול לא   :גב' עדי זנד

 
 תבדקו את הנושא של האחריות.  : מר כפיר מימון

 
 יש ביטוח על המקום הזה, מי משלם ביטוח על המקום הזה?  : מר שלומי שטרית
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ביטוח זה משהו אחר, אחריות אין, ביטוח אני לא יודע, זה משהו  :מר אלעד ארזי
 אחר. 

 
 ... לא, ביטוח אתה יודע שזה גב' עדנה זטלאוי:

 
 מה שאני אומר.  :מר אלעד ארזי

 
אחריות כמה זמן, לא יכול להיות שנופל עמוד וגנית החברה  עייאש: .גב' רונית ד

שבנתה את הגנים, ללכת לפנות, לא יכול להיות שנופל עמוד 
 בתוך גן ציבורי ולא בדקנו את זה מולם. 

 
 לא, לא, זה לא גנית רונית.  :מר אלעד ארזי

 
 זה לא גנית, זה קבלן מרהט.  מר יוסף ניסן:

 
 זה קבלן מרהט.  :מר אלעד ארזי

 
  איזה עמוד זה?למה,  עייאש: .גב' רונית ד

 
 של הסככה.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 בגן הציפורים, הגן הכחול שאת קוראת לו.  :מר אלעד ארזי

 
 כן.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 שנים. אז קבלן מרהט ביצע את זה לפני כמה  :מר אלעד ארזי

 
 של הסככה?  עייאש: .גב' רונית ד

 
 כן, כן.  מר יוסף ניסן:

 
 הקירוי.  גב' עדנה זטלאוי:

 
  -וזה בדיוק ככה, אם זה היה גנית כנראה יכול להיות ש :מר אלעד ארזי

 
 לא, גנית זה בנה את המתקנים.  עייאש: .גב' רונית ד

 
  -ר עלאני לא מדבר על המתקנים אבל, אני מדב :מר אלעד ארזי

 
 הוא מדבר על העמוד של סככה.   :גב' עדי זנד

 
  -טוב חברים אז אנחנו מר יוסף ניסן:

 
 לא, תעלה להצבעה.  גב' עדנה זטלאוי:

 
אני מעלה להצבעה את פתיחת התב"ר הזה של התיקון של פארק  מר יוסף ניסן:

 הציפורים. 
 

 מי בעד להעלות את התב"ר?  גב' עדנה זטלאוי:
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 מי בעד?  ן:מר יוסף ניס

 
 מה לאשר?  : מר שלומי שטרית

 
 תב"ר נוסף שצריך לאשר אותו בדחיפות.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 ₪? באמת אני שואל.  100,000אבל עמוד עולה  : מר כפיר מימון

 
 ₪.  100,000-₪ ל ₪60,000, בין  100,000עד  :קובי נודלמן עו"ד

 
  פה אחד, זה בסדר. יוסי תמשיך. גב' עדנה זטלאוי:

 
 אנחנו נביא קונסטרוקטור נעשה עבודה כמו שצריך. אלעד... מר יוסף ניסן:

 
אושר פה אחד להעלות את התב"ר, עכשיו תאשר את התב"רים  גב' עדנה זטלאוי:

 קדימה. 
 

 יוסי, עדיין כדאי...  גב' ברוריה אליעז:
 

  -אני רוצה לבקש שיעשו בדיקה, יש מתקנים  :גב' עדי זנד
 

 ₪ על התב"ר הזה.  100,000-₪. כולל ה 100,000-שיאשרו את ה מר יוסף ניסן:
 

  -אני רוצה להעיר הערה, שעדיין כדאי לברר גב' ברוריה אליעז:
 

 כל העמודים? אז איפה האחריות של הקבלן שעשה את זה.  : מר כפיר מימון
 

  -אם אין לזה אחריות גב' ברוריה אליעז:
 

 . ייבדק, הנושא הזה ייבדק מר יוסף ניסן:
 

  -אחריות גב' ברוריה אליעז:
 

 בסדר יגאל?  מר יוסף ניסן:
 

 או ביטוח של מישהו אחר.  גב' ברוריה אליעז:
 

הערה לסדר, אתם הצבעתם עכשיו על האפשרות להוסיף תב"ר  גב' עדנה זטלאוי:
 לאישור. 

 
 נכון.  :קובי נודלמן עו"ד

 
 פה אחד.  גב' עדנה זטלאוי:

 
לשיפוץ  398 תב"רר להעלות תוספת לסדר היום, בנושא לאש: הוחלט פה אחד החלטה

   ₪ במימון קרן לעבודות פיתוח. 100,000ותחזוקת גנים ציבוריים על סך 
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 ₪ במימון קרן  100,000לשיפוץ ותחזוקת גנים ציבוריים על סך  398תב"ר  5.7
 לעבודות פיתוח.  

 
קת גנים ציבוריים שיפוץ ותחזו 398בעד התב"ר עצמו, תב"ר  גב' עדנה זטלאוי:

 ₪ קרן לעבודות פיתוח.  100,000
 

 ₪?  ₪60,000 אם זה עולה  100,000אבל למה  : מר כפיר מימון
 

  -₪, אנחנו נאשר 100,000-₪ ל 60,000בין  מר יוסף ניסן:
 

 ₪.  100,000-₪ ל 60,000הוא אמר בין  :קובי נודלמן עו"ד
 

 ברגע שזה פחות זה חוזר.  :חגית מ. מימוןגב' 
 

 זה חוזר.  מר יוסף ניסן:
 

 מחזירים את זה לקרן.  :חגית מ. מימוןגב' 
 

  -כשסוגרים את התב"ר, סוגרים את התב"ר גב' עדנה זטלאוי:
 

  -סוגרים את התב"ר :חגית מ. מימוןגב' 
 

 בינתיים אנחנו רק מוסיפים לתב"ר לא מחזירים.  : מר כפיר מימון
 

  -םלא, יש תב"רים שנסגרי גב' עדנה זטלאוי:
 

₪ כבר נהיה  800,000-זה בדיוק, זאת אומרת התוספת של ה עייאש: .גב' רונית ד
700,000  .₪ 

 
 בכל מקרה זה בא אליך לאישור.  :קובי נודלמן עו"ד

 
 זה יבוא לכאן לאישור. אנחנו נעדכן אתכם לגבי התיקון.  מר יוסף ניסן:

 
 אז מי בעד? רבותיי מי בעד?  גב' עדנה זטלאוי:

 
 מי בעד?  ניסן: מר יוסף

 
 הצביעו כבר.  גב' ברוריה אליעז:

 
 פה אחד. פה אחד בסדר.  גב' עדנה זטלאוי:

 
לשיפוץ ותחזוקת גנים ציבוריים על סך  398תב"ר לאשר : הוחלט פה אחד החלטה

 ₪ במימון קרן לעבודות פיתוח. 100,000

 
 

₪  ,000150שיפוץ חדר מורים על סך  394תב"ר  5.1אוקיי,  מר יוסף ניסן:
 במימון קול קורא של משרד החינוך. 
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 . 100%זה  :קובי נודלמן עו"ד
 

 ממשרד החינוך.  100%זה  :חגית מ. מימוןגב' 
 

 זה לא מעכשיו. :קובי נודלמן עו"ד
 

 )מדברים יחד( 
 

 אז למה אנחנו צריכים להצביע.  גב' ברוריה אליעז:
 

 )מדברים יחד( 
 

 הזה.  בואו נצביע על התב"ר מר יוסף ניסן:
 

 לא.  גב' בתיה הרפז:
 

 בטח שכן עמדות מורים.  :גב' עדי זנד
 

 מי בעד?  מר יוסף ניסן:
 

₪ קול קורא משרד החינוך. זה מימון מלא  150,000-מי בעד ה גב' עדנה זטלאוי:
 חיצוני. 

 
  -אני שאלתי שאלה פשוטה עייאש: .גב' רונית ד

 
 יש פה תכנית נוספת.  :קובי נודלמן עו"ד

 
 שיפצו את חדר המורים לפני שנתיים.  עייאש: .רונית ד גב'

 
 נכון, נכון.  :קובי נודלמן עו"ד

 
  -האם אפשר לקחת את הכסף הזה עייאש: .גב' רונית ד

 
 לא.  :קובי נודלמן עו"ד

 
  -ולהקצות אותו עייאש: .גב' רונית ד

 
  -יש לך מטרה, לא, זה קול קורא :קובי נודלמן עו"ד

 
 זה צבוע, זה צבוע.  עז:גב' ברוריה אלי

 
 )מדברים יחד( 

 
 פה אחד, הלאה קדימה.  מר יוסף ניסן:

 
 פה אחד.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 בדיקת עמודים ותאורה.  395תב"ר  מר יוסף ניסן:
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תקשיבו אבל לפני מספר שנים כשהתחיל כל הסיפור של אופק  :גב' עדי זנד
 חדש, בנו עמדות מורים בכל חדרי המורים.  

 
אז זה עכשיו, אז הם נותנים על זה תוספת למי שרוצה, ואנחנו  :קובי נודלמן "דעו

 קופצים על המציאה. 
 

 נכון, כי זה קטן אצלנו הבנתי.  :חגית מ. מימוןגב' 
 

 ולמה בית הספר גדל?  :גב' עדי זנד
 

 נותנים לך.  :חגית מ. מימוןגב' 
 

, וו לא תקבלי אותלא, השאלה אם אחר כך תקבלי את הכסף א :גב' עדי זנד
 בגלל שתעשי משהו...

 
 )מדברים יחד( 

 
 את יודעת על מה אני מדברת.  :גב' עדי זנד

 
 קודם כל... שיפוץ, אחר כך מעבירים כסף. מר יוסף ניסן:

 
₪  150,000שיפוץ חדר מורים על סך  394תב"ר לאשר : הוחלט פה אחד החלטה

 .במימון קול קורא של משרד החינוך

 
טוב חברים אני רוצה לעדכן אתכם בעוד דבר, ברוחות החזקות  ן:מר יוסף ניס

שאירעו כאן קרס עמוד תאורה. זה העמוד שעומד בשטח שאמור 
להיות היכל התרבות שלנו, הוא שוכב שם. הוא קרס על הכביש. 
פשוט הוא נאכל מלמטה, ואנחנו צריכים לעשות עבודה של 

דבר מאוד מאוד בדיקת העמודים הקיימים, כי זה עוד פעם, זה 
 מסוכן. 

 
  -יש ביטוח לחברה שעשתה את העמודים, אין זמן לפקח : מר שלומי שטרית

 
 שנה ומעלה.  15זה עמוד שהוקם לפני  מר יוסף ניסן:

 
 אז מה?  גב' ברוריה אליעז:

 
 . 20-יותר מ :מר אלעד ארזי

 
 . 20-יותר מ מר יוסף ניסן:

 
  -מה שקורה במסגרת ה :קובי נודלמן עו"ד

 
  -אגב קראנו גם ל מר יוסף ניסן:

 
שנה, אז גם הם  20-אבל יוסי העמודים האלה עומדים יותר מ גב' עדנה זטלאוי:

 ייפלו. 
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 לא, אנחנו נמשוך את הכסף מהתב"ר.  :גב' עדי זנד
 

מה שקורה שהעמוד הזה נמצא בגינה. ברגע שהוא נמצא בגינה  מר יוסף ניסן:
זמן הממטרות משקות גם הוא עובר השקיה, זאת אומרת כל ה

את העמוד הזה, ואז הוא נאכל מהבסיס. צריך לעשות עבודת 
 בדיקה על כל העמודים שלנו היום. 

 
 סכנה בטיחותית.  פרופ' עפר לוי:

 
סכנה בטיחותית ממדרגה ראשונה, זה סכנת מוות אפילו. אם  מר יוסף ניסן:

  -עמוד כזה קורס על אוטו
 

 על ילד.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 זה יכול להיגמר לא טוב.  מר יוסף ניסן:
 

 קרה לאחד יכול לקרות גם לאחר.  פרופ' עפר לוי:
 

 זה נפל על הכביש.  מר יוסף ניסן:
 

שבודקים, אני רק שואלת אם אין איזה שהיא  100%זה  גב' ברוריה אליעז:
 התחייבות של מי שעשה את זה בעבר לאורך זמן? 

 
 חייב לזה...הוא לא יכול להת מר יוסף ניסן:

 
 אני לא יודעת, אתם בדקתם?  גב' ברוריה אליעז:

 
 כן, כן, כן.  מר יוסף ניסן:

 
 קודם כל זה נאכל, אין מה לעשות עמודים בתוך גינה נאכלים.  :גב' עדי זנד

 
  -אין מה לעשות, זה קורוזיה וזה מר יוסף ניסן:

 
 ? אני לא יודעת, בדקתם שנגמרה ההתחייבות גב' ברוריה אליעז:

 
 כן, כן, כן.  מר יוסף ניסן:

 
 מה כן?  גב' ברוריה אליעז:

 
הבן אדם שמכיר את העמודים האלה כן, אני הזמנתי גם את  מר יוסף ניסן:

ויודע, והוא אמר לי 'תשמע ברגע שזה עומד בגינה, אתה חייב 
לעשות בדיקות', אגב החובה הזאת מוטלת על כל רשות ורשות. 

ת בדיקות לעמודים, זה הבדיקות יש חברות ייעודיות שעושו
 עומס. 

 
 )מדברים יחד( 

 
אגב היינו לא מזמן בכנס של ספקים של רשויות מקומיות, יש  מר יוסף ניסן:

חברות שממש יש להם מתקן שבודק את העוצמה של העמוד, את 
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 העמידות שלו. 
 

 לא, זה צריך.  גב' ברוריה אליעז:
 

 כן.  מר יוסף ניסן:
 

  -זה בוודאי אני בעד, השאלה עניין :גב' ברוריה אליעז
 

 את זה צריך אולי עם הקבלן...  :קובי נודלמן עו"ד
 

 שנה.  20שנה, בדקנו. העמוד הזה הוא מעל  20מעל  מר יוסף ניסן:
 

 אם זה נבדק, זה נבדק.  גב' ברוריה אליעז:
 

₪ מקרן לעבודות  200,000כן. אז אנחנו מעלים את זה להצבעה  מר יוסף ניסן:
 יתוח. פ

 
 ₪ בדיקת עמודים.  200,000מי בעד? מי בעד?  גב' עדנה זטלאוי:

 
 ₪? 200,000-רק שאלה, איך נעשתה הערכה ל עייאש: .גב' רונית ד

 
בדקנו מול חברות כמה זה עולה לעמוד, ואנחנו ניקח משהו כמו  מר יוסף ניסן:

 עמודים.  400
 

  -לא, אבל אנחנו לא יודעים עייאש: .גב' רונית ד
 

 מה זאת אומרת אתם בודקים הכול.  : מר כפיר מימון
 

 עמודים.  400לא, בודקים  מר יוסף ניסן:
 

 לא, הכול.  : מר כפיר מימון
 

 מה גם אלה שלא נמצאים בגינות?  :גב' עדי זנד
 

 ₪ זה גם התפעול, זה לא רק הבדיקה לא?  200,000לא,  גב' עדנה זטלאוי:
 

 הכול.  :מר אלעד ארזי
 

 הכול?  יסן:מר יוסף נ
 

 מה עשינו בזה?  : מר כפיר מימון
 

 כל העמודים שעומדים בגינות?  מר יוסף ניסן:
 

 כל העמודים.  :מר אלעד ארזי
 

 כל העמודים.  מר יוסף ניסן:
 

 מה לעשות איתם?  עייאש: .גב' רונית ד
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 להחליף אותם.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 עמודים בגינות?  400יש לנו  :גב' עדי זנד

 
 בגינות כן.  יוסף ניסן:מר 

 
 עמודים?  400אתה מחליף  עייאש: .גב' רונית ד

 
 לא, בודקים.  מר יוסף ניסן:

 
 אז איך הגעת? בודקים סבבה, הסתכלת.  עייאש: .גב' רונית ד

 
  -יכול להיות שימצאו פה מר יוסף ניסן:

 
 לא, בדיקה זה עולה כסף.  :חגית מ. מימוןגב' 

 
  -ה בודק קונסטרוקטיבית, זה מכשיר שבארונית, ז :מר אלעד ארזי

 
 הבנתי.  עייאש: .גב' רונית ד

 
  -ונותן לחץ מסוים :מר אלעד ארזי

 
 ₪ הם רק לבדיקה?  200,000אז  גב' ברוריה אליעז:

 
 של כל העמודים כן.  :מר אלעד ארזי

 
 ואחר כך חלילה צריך תוספות.  גב' ברוריה אליעז:

 
למשל את העמוד הזה שקרס צריכים עכשיו  לבדיקה ותאורה. מר יוסף ניסן:

 לבנות במקומו עמוד. 
 

  -מהעמודים 10%לא אני אומרת, ואז חלילה מצאנו  גב' ברוריה אליעז:
 

 ₪ ברוריה.  200,000אז זה עוד  :גב' עדי זנד
 

 -לא, אז מהכסף הזה יכול להיות שנשתמש חלק מהכסף הזה מר יוסף ניסן:
 

 )מדברים יחד( 
 

תלוי בבדיקות, אבל לקחנו קצת יותר ממה שהבדיקה עולה,  :מימון חגית מ.גב' 
 שריינו עוד כסף. 

 
 כמה עולה בדיקה של עמוד?  :גב' עדי זנד

 
 שואלים כמה עולה בדיקה של עמוד.  גב' ברוריה אליעז:

 
 ₪ לעמוד.  200 מר יוסף ניסן:
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 ₪ בדיקה?  200כל עמוד  : מר שלומי שטרית
 

 כן.  מר יוסף ניסן:
 
 וכמה עמודים יש לו?  ב' ברוריה אליעז:ג
 

 . 400 מר יוסף ניסן:
 

 עמודים, כמה זה?  400 גב' עדנה זטלאוי:
 

 ₪. טוב, מי בעד? הצבענו בעד.  160,000זה  מר יוסף ניסן:
 

 זה לא... 4כפול  200 :גב' עדי זנד
 

 )מדברים יחד( 
 

 זה היה פה אחד רבותיי.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 עמוד שקרס צריך גם כן להחליף אותו.  מר יוסף ניסן:
 

 ? 395אז בהצבעה, מי בעד  גב' עדנה זטלאוי:
 

  -אגב חלק מזה מר יוסף ניסן:
 

 רגע, אבל חלק מהעמודים הם לא באחריות של הקבלן הזה?  :קובי נודלמן עו"ד
 

 שנה.  20לא,  מר יוסף ניסן:
 

 שנה.  20אתה מדבר רק על אלה של  :קובי נודלמן עו"ד
 

כן. אגב החלק הזה גם כן מואר, אתם רואים בין קופת חולים  מר יוסף ניסן:
 כללית וזה פה, הכול חשוך בלילה. 

 
  -אגב גם פה יש עמודים גב' עדנה זטלאוי:

 
 הם בתוך הגינה.  :גב' עדי זנד

 
 בתוך הגינה.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 בתוך הגינות.  :גב' עדי זנד

 
 . 400-ר מלדעתי יש יות מר יוסף ניסן:

 
 יאללה קדימה, קדימה.  : מר שלומי שטרית

 
  -... וכתושבת באמת נהניתי מהקהל:

 
 תודה.  גב' ברוריה אליעז:
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 תודה על אישור התקציב.  מהקהל:
 

 תודה רבה, תודה על המעורבות.  פרופ' עפר לוי:
 

 טוב, אז זה אושר פה אחד.  מר יוסף ניסן:
 

₪  200,000בדיקת עמודים ותאורה על סך  953תב"ר לאשר : הוחלט פה אחד החלטה
 .מהקרן לעבודות פיתוח

 
 תכנון וביצוע חטיבת ביניים.  396תב"ר  מר יוסף ניסן:

 
 רגע יוסי, היה בעד?  גב' עדנה זטלאוי:

 
 העלינו כולם פה אחד.  מר יוסף ניסן:

 
 כן, כן.  :חגית מ. מימוןגב' 

 
 היה פה אחד?  גב' עדנה זטלאוי:

 
  -רק שנייה לגבי חטיבת הביניים : ימוןמר כפיר מ

 
 רונית היה פה אחד?  גב' עדנה זטלאוי:

 
  -אחד אם יש אישור : מר כפיר מימון

 
 יש אישור כן, בהחלט.  מר יוסף ניסן:

 
 יש לנו אישור?  : מר כפיר מימון

 
 כן.  מר יוסף ניסן:

 
 של משרד החינוך לבנות חטיבת ביניים?  : מר כפיר מימון

 
 כן.  יסן:מר יוסף נ

 
 כן.  גב' ברוריה אליעז:

 
 או רק אישור לתכנן?  : מר כפיר מימון

 
 לא, יש לנו גם תקציב, יש הכול.  מר יוסף ניסן:

 
 לא, יש הרשאה תקציבית.  גב' בתיה הרפז:

 
 עד מתי? לאיזו שנה?  :גב' עדי זנד

 
 באמת צפוי שנסיים את זה.  2022עד ספטמבר  : מר כפיר מימון

 
 זה בדיוק הכיוון.  סן:מר יוסף ני
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 )מדברים יחד(

 
  -אני מבקשת לעשות דיון חינוך מעמיק לעניין ה עייאש: .גב' רונית ד

 
 חטיבה?  :קובי נודלמן עו"ד

 
 )מדברים יחד( 

 
 היא רוצה על החטיבה לעשות דיון מעמיק.  מר יוסף ניסן:

 
, לא אנחנו מבקשים, גם אני מצטרפת לבקשה לדיון בוועדה :גב' עדי זנד

 בוועדה...
 

 )מדברים יחד( 
 

 חברים ייערך דיון במליאה.  מר יוסף ניסן:
 

 )מדברים יחד( 
 

₪ בנושא של התכנון,  200,000חברים אנחנו פותחים תב"ר על  מר יוסף ניסן:
 שישמש לנו לטובת החטיבה. 

 
 להצביע, בעד מי?  גב' עדנה זטלאוי:

 
 מי בעד?  מר יוסף ניסן:

 
 בעד.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 בעד.  מר יוסף ניסן:

 
 פה אחד?  גב' עדנה זטלאוי:

 
 פה אחד.  מר יוסף ניסן:

 
 200,000תכנון וביצוע חטיבת ביניים על סך  396תב"ר לאשר : הוחלט פה אחד החלטה

 .₪ מהקרן לעבודות פיתוח

 
אנחנו נדחה לישיבה הבאה. קובי צריך עוד לדון  5.4את תב"ר  מר יוסף ניסן:

 . וללמוד בו
 

 איזה?  גב' ברוריה אליעז:
 

 . 5.4 מר יוסף ניסן:
 

 דוחים.  5.4 :קובי נודלמן עו"ד
 

 ? 5.4מה זה  גב' ברוריה אליעז:



 

 43 

 
 יסודי ביקשתי לדחות. ספר על בית  :קובי נודלמן עו"ד

 
 למה?  גב' ברוריה אליעז:

 
 אני רוצה לדון עוד בתוכן.  :קובי נודלמן עו"ד

 
 הגדלות.  2יש עוד  בסדר, גב' עדנה זטלאוי:

 
 הגדלות.  2כן,  מר יוסף ניסן:

 
₪  200,000, אין לך אפשרות לקחת 5.4-סליחה רגע, רק הערה ל עייאש: .גב' רונית ד

 ₪730 כפול  75מקרן לעבודות פיתוח לחינוך. החוק אומר זה 
תלמידים, זה המקסימום שאתה יכול לקחת מקרן לעבודות 

 פיתוח. 
 

  -₪ אז 400,000-מה שרציתם לעשות עם ה זה גב' עדנה זטלאוי:
 

 את מדברת על סל תלמיד.  גב' בתיה הרפז:
 

 זהו, מה?  עייאש: .גב' רונית ד
 

 את מדברת על סל תלמיד.  גב' בתיה הרפז:
 

  -לא, אני מדברת על האפשרות לקחת, חבל שחגית איננה עייאש: .גב' רונית ד
 

 כת. היא הייתה צריכה כבר לל גב' עדנה זטלאוי:
 

  -לא, אבל זה להקמת בית ספר מר יוסף ניסן:
 

 לא מדברת.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 לא, על תכניות.  גב' בתיה הרפז:
 

 )מדברים יחד( 
 

 אושר תב"ר ובסוף אי אפשר היה להעביר אותו.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 )מדברים יחד( 
 

 ומד בפני עצמו. זה לא קשור לשיפוצי קיץ, זה תב"ר שע עייאש: .גב' רונית ד
 

 בסדר, נדון בזה עד הישיבה הבאה.  מר יוסף ניסן:
 

 יהיה דיון.  גב' בתיה הרפז:
 

 קובי עד הישיבה הבאה תבוא מוכן עם זה.  מר יוסף ניסן:
 

 בכל מקרה זה ירד.  גב' עדנה זטלאוי:
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  -₪ 75זה  עייאש: .גב' רונית ד

 
  -ירד, ירד מר יוסף ניסן:

 
לפר תלמיד, זה החוק, וזה מה שמותר לך להוציא מתב"ר לבית  :עייאש .גב' רונית ד

 ספר. 
 
 

פרויקטים התחדשות והתפתחות חינוך בי"ס יסודי בסך  – 397תב"ר אישור : החלטה
 , נדחה לישיבה הבאה. ₪ מהקרן לעבודות פיתוח 200,000

 
₪ מהקרן  300,000-מדרכות ב 373 טוב חברים, הגדלת תב"ר מר יוסף ניסן:

 ות פיתוח. לעבוד
 

 שנייה, לי זה נשמע סכום מופקע.  : מר כפיר מימון
 

 איפה אלעד? איפה אלעד? הנה הוא פה.  מר יוסף ניסן:
 

 אז זה נשמע לי, קודם כל מדרכות לתקן זה דבר מאוד חשוב.  : מר כפיר מימון
 

 נכון.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 אישרנו סכום כזה?  אבל אני זוכר שלפני שנה וחצי משהו כזה, : מר כפיר מימון
 

  -נכון, הנה אישרנו עייאש: .גב' רונית ד
 

 נשמע לי לא הגיוני הסכום הזה.  : מר כפיר מימון
 

 על מה מדברים?  :קובי נודלמן עו"ד
 

 על תיקון מדרכות.  מר יוסף ניסן:
 

 . 2019-נכון, כתוב שב גב' ברוריה אליעז:
 

  -אני מציע את הדבר הבא, אנחנו מר יוסף ניסן:
 

 ₪.  300,000כפיר, אישרנו  עייאש: .גב' רונית ד
 

 אלעד, היה מכרז.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 אני אתייחס.  :מר אלעד ארזי
 

 כמה כסף המכרז.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 אני אתייחס בסדר.  :מר אלעד ארזי
 

 אז השאלה אם זה רק תיקון מדרכות או עבודות נוספות.  : מר כפיר מימון
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 זה גם תיקון מדרכות וגם עבודות נוספות.  :מר יוסף ניסן

 
 מה זה עבודות נוספות?  : מר כפיר מימון

 
  -יש במפרים שצריך לתקן, למשל את החניון הזה של מר יוסף ניסן:

 
 יוסי, אתה רוצה שאני אתייחס.  :מר אלעד ארזי

 
שנייה רגע, החניון נשק וסע למשל, הגדלנו את המפרץ של  מר יוסף ניסן:

  -וסים, על מנת לעשות שם את הפרויקטהאוטוב
 

בואו נאשר ספציפית כל דבר, אם עכשיו צריך לתקן לאנשים  : מר כפיר מימון
 ערוגות, אולי אני חושב שזה לא נכון. 

 
 נכון, תודה.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 אבל אם צריך לתקן מדרכות, אני חושב שזה כן נכון.  : מר כפיר מימון

 
 אני מסכימה.  :עייאש .גב' רונית ד

 
ואם צריך לתקן נשק וסע, אז נבחן את זה, אבל לפרק את זה, זה  : מר כפיר מימון

  -לא
 

  -אז אני מציע את הדבר הבא מר יוסף ניסן:
 

 אני יכול להסביר.  :מר אלעד ארזי
 

 זה פשוט... יוסי.  : מר כפיר מימון
 

תם לישיבת נאשר את המסגרת, ואת כל הפרויקטים נביא או מר יוסף ניסן:
 מועצה. 

 
 לא נו, זה לא עובד ככה.  : מר כפיר מימון

 
אני יכול להסביר, אנחנו מה שנקרא במהלך, כמה זמן זה מאז  :מר אלעד ארזי

 המכרז. 
 

  -מאז המכרז גב' עדנה זטלאוי:
 

 שנה.  :מר אלעד ארזי
 

 שנה כמעט, שנה.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 שנה.  :מר אלעד ארזי
 

 ₪?  300,000מה זה כל שנה  : מר כפיר מימון
 

 כן.  :מר אלעד ארזי
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 לא, יותר מזה.  גב' עדנה זטלאוי:

 
₪, אז  ₪330,000, מתוך  300,000שנייה רגע אני אסביר,  :מר אלעד ארזי

 החלוקה היא באמת, יש פה סכומים של תיקוני מדרכות וכו'. 
 

 ₪.  300,000אז זה תוספת של  גב' ברוריה אליעז:
 

במפרים כמו שראש המועצה אמר גם שתיקנו בכמה עשרות אלפי  :זימר אלעד אר
 ₪.  ₪145,000,  150,000-שקלים. יש פה ביטולי ערוגות ב

 
₪ על  150,000לשים בחייאת זה לא בטיחות יוסי, זה אסתטיקה.  : מר כפיר מימון

  -זה? בטיחות זה בטיחות
 

 סליחה. ₪? לא שמענו פה  150,000-מה זה ה גב' רונית ד. עייאש:
 

 בטיחות זה בטיחות, ואסתטיקה זה לא...  מר כפיר מימון:
 

 ₪?  150,000-מה זה? אבל לא שמעתי, מה זה ה עייאש: .גב' רונית ד
 

 ₪ זה היה ביטולי ערוגות.  145,000 :מר אלעד ארזי
 

 ביטולי ערוגות. זה בשיטה לכל מי שמבקש מקבל חנייה נוספת.  עייאש: .גב' רונית ד
 

לא, אנחנו מאלצים, נגיד רחוב שרוצה לבטל ערוגות ולעשות  ניסן: מר יוסף
חניות במקום, להחתים את כל דיירי הרחוב שמוכנים למהלך 

 הזה. 
 

  -האמת שיש רחובות שזה :קובי נודלמן עו"ד
 

 זה משהו שהוא נדרש, זה איכות חיים של התושבים.  מר יוסף ניסן:
 

 אבל יש צורך בחניות?  : מר כפיר מימון
 

 ברור.  מר יוסף ניסן:
 

 מה זה ברור?  : מר כפיר מימון
 

 מה זאת אומרת?  מר יוסף ניסן:
 

 אני לא ראיתי פה פקקים, של מחסור בחנייה.  : מר כפיר מימון
 

 לא, יש להם מצוקת חנייה בתוך הרחוב.  מר יוסף ניסן:
 

 לעולם לא באתי לחבר בלהבים והיה לי מחסור בחנייה.  : מר כפיר מימון
 

 זה מצוקת חנייה בתוך הרחוב, על זה אנחנו מדברים.  מר יוסף ניסן:
 

 באיזה רחובות יש מצוקה?  : מר כפיר מימון
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ות גהנה רונית רונית, עכשיו אנחנו מאשרים תב"ר על ביטול ערו מר יוסף ניסן:

ולעשות חנייה במקום, ביצוע חנייה במקום. שואלים למה צריך 
  -את זה בכלל

 
אבל זה גם בטיחותי הערוגות האלה. זה לא רק עניין של זה. יש  : מר כפיר מימון

 לי גם נושא של בטיחות. 
 

 זה היופי של היישוב גם יוסי.  : מר שלומי שטרית
 

 זה לא סתם קבעו שם ערוגות.  : מר כפיר מימון
 

  -לא בהכרח מהקהל:רונית 
 

 זה מאט את התנועה.  : מר כפיר מימון
 

  -ברחוב שיש שםרונית גרה  מר יוסף ניסן:
 

 זה מאט גם את התנועה. זה לא עובד ככה.  : מר כפיר מימון
 

יש מקומות שהתכנון... כשבנו את הערוגות פנינו וביקשנו  מהקהל:רונית 
לצמצם, הם נכנסים לך עד הדלת של הכניסה של הבית. והיום 
כולנו יודעים שרוב החנייה גם נעשית בחוץ, השימוש בחוץ. ויש 

  -צרים, אין מקום להחנותמקומות שהם 
 

 אנשים מגדילים את צי הרכב שלהם גם. מר יוסף ניסן:
 

 אנשים יוצאים נכנסים... מהקהל:רונית 
 

 יש לו אחד לחלב ואחד לבשר.  :מר שרגא קמין
 

 תגידי מה קרה לרחוב מאז שעשינו את החניות.  מר יוסף ניסן:
 

 מה?  רונית מהקהל:
 

 הרחוב מאז שביצענו את החניות? מה קרה לדיירי מר יוסף ניסן:
 

זה יותר רגוע, יוצאים ונכנסים ויש מרחב תזוזה, אתה לא נכנס  רונית מהקהל:
 אחד בשני בסיבוב... 

 
זה יותר נוח אולי, זה לא  זה לא בטיחותי ברחוב הולנדי. : מר כפיר מימון

 בטיחותי. 
 

 זה. הבאנו יועץ תנועה אגב, יועץ תנועה אישור את  מר יוסף ניסן:
 

 וחסכנו כסף להשקיה ולעוד צמחיה.  רונית מהקהל:
 

 ההשקיה של המועצה.  : מר כפיר מימון
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 )מדברים יחד( 
 

 אני רוצה שנציע לפרק את זה.  : מר כפיר מימון
 

  -שיהיה יותר מקום ל גב' ברוריה אליעז:
 

  -אני בעד ההצעה של עייאש: .גב' רונית ד
 

 אין בעיה. אני אין לי בעיה,  מר יוסף ניסן:
 

 אבל בלי ירוק זה פויה.  גב' ברוריה אליעז:
 

 אני בעד לפרק את התב"ר הזה.  : מר כפיר מימון
 

 אני הייתי שם וזה מאוד לא יפה, אתה יודע.  גב' ברוריה אליעז:
 

 אלעד תפרט את התב"ר.  מר יוסף ניסן:
 

 אולי אפשר להביא תכנית.  :קובי נודלמן עו"ד
 

ש פה רשימה של תיקונים שעוד יש לעשות. כל מיני מדרכות לא, י :מר אלעד ארזי
  -ששקעו

 
 אז הוא רוצה פירוט.  גב' ברוריה אליעז:

 
  -בסדר, מה שבטיחות סבבה נאשר, אבל מה שזה עכשיו : מר כפיר מימון

 
אני לא אמרתי, אני הסברתי על מה הלך הכסף עד עכשיו. יש פה  :מר אלעד ארזי

  -רתעוד רשימה שכן הכנו מסוד
 

בסוף כל המשמעות, כולם רוצים להשקיע, המשמעות של אישור  : מר כפיר מימון
 התב"רים האלה, שבסוף בשרונית לא יהיה שקל להשקיע. 

 
אבל בשרונית אני לא צריך כרגע להשקיע, כי החברה המפתחת  מר יוסף ניסן:

 משקיעה את זה, אני לא צריך להשקיע. 
 

צריך ביישוב עכשיו, אז בטח שתצטרך  אבל עובדה שאתה : מר כפיר מימון
 בשכונה החדשה. 

 
  -יש תיקונים לעשות, יש פה הרבה מדרכות :מר אלעד ארזי

 
  -עוד פעם, מה שבטיחות, לפני דקה אישרנו עמוד תאורה : מר כפיר מימון

 
 נכון.  :קובי נודלמן עו"ד

 
 אישרנו.  : מר כפיר מימון

 
 יש פה גם בטיחות.  :מר אלעד ארזי
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  -אישרנו ב : כפיר מימוןמר 
 

  -אתה יודע אני מציע את הדבר הבא מר יוסף ניסן:
 

שנייה רק רגע יוסי, מה שהיה בטיחות כולנו אישרנו פה אחד, גם  : מר כפיר מימון
את פארק הציפורים, גם עמודי תאורה בסכומים משמעותיים. 

  -אבל שזה מדובר בנושאים של אסתטיקה זה, אני חושב ש
 

  -כפיר אני מציע את הדבר הבא, בוא נקטין יסן:מר יוסף נ
 

 צריך לשים גבול.  : מר כפיר מימון
 

₪, ונעשה את הדברים  200,000-אנחנו נקטין את התב"ר ל מר יוסף ניסן:
 הבטיחותיים, וכל דבר שהוא מעבר לזה נביא לישיבת מועצה. 

 
 תביאו חזרה, בדיוק.  :קובי נודלמן עו"ד

 
תם, אנשים בחרו בית, בחרו מגרש שיודעים שזה רחוב יוסי ס :מר שרגא קמין

 הולנדי שיש בו ערוגות צמחייה. 
 

 נכון.  גב' ברוריה אליעז:
 

אי אפשר לשנות את תנאי..., עכשיו זה לא מתאים לי תזיזו לי  :מר שרגא קמין
 את הערוגה. 

 
 זה לא עובד ככה.  : מר כפיר מימון

 
 , אומרת לך רונית. אבל יש תכנון שהיה לקוי מר יוסף ניסן:

 
 זה הכי טוב שננהל מועצה שאין בה תושבים.  :מר שרגא קמין

 
אבל אומרת לך רונית שמאז שעשינו את החנייה, איכות החיים  מר יוסף ניסן:

של תושבי הרחוב השתפרה. היא אומרת לך. אז איך אתה 
 מתמודד עם זה. 

 
 הבעיה שאין לא ירוק ולא חנייה.  :קובי נודלמן עו"ד

 
 בסדר כפיר? בסדר?  מר יוסף ניסן:

 
 אם חילקתם כן... רק לבטיחות אבל.  : מר כפיר מימון

 
 רק לבטיחות.  מר יוסף ניסן:

 
 )מדברים יחד(

 
 זהו?  :קובי נודלמן עו"ד

 
 לא, עוד לא.  גב' עדנה זטלאוי:
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 ₪.  200,000-אנחנו מקטינים את התב"ר ל מר יוסף ניסן:
 

 ₪ מי בעד?  0200,00 גב' עדנה זטלאוי:
 

  -מבצעים את נושא הבטיחות בשלב ראשון מר יוסף ניסן:
 

 מקטינים.  :קובי נודלמן עו"ד
 

 כל מה שמעבר לבטיחות יבוא לאישור המליאה.  מר יוסף ניסן:
 

 בסדר.  גב' ברוריה אליעז:
 

 טוב. מי בעד?  מר יוסף ניסן:
 

 פה אחד.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 פה אחד.  מר יוסף ניסן:
 

 ₪.  200,000אז רק על  גב' ברוריה אליעז:
 

 ₪.  200,000כן, על  מר יוסף ניסן:
 

 ₪.  200,000 גב' עדנה זטלאוי:
 

 עשינו את היומית שלנו.  : מר כפיר מימון
 

 חסכת.  מר יוסף ניסן:
 

 לגמרי.  עייאש: .גב' רונית ד
 

 ₪ ביום?  ₪100,000 ביום, יוסי אתה עושה  100,000 : מר כפיר מימון
 

 ₪ ביום.  300,000עשית  גב' ברוריה אליעז:
 

₪ מהקרן  200,000-מדרכות ב 373הגדלת תב"ר לאשר : הוחלט פה אחד החלטה
 .₪ 400,000לעבודות פיתוח. לאחר ההגדלה התב"ר יעמוד על סך 

כי ההגדלה הינה עבור תיקון בטיחותי של המדרכות בלבד וכל נושא אחר יובא  יודגש
 למועצה לאישור.

 
 יש עוד, הגדלת תב"ר.  עדנה זטלאוי: גב'

 
 ₪ ביום.  300,000עשית  גב' ברוריה אליעז:

 
 . 393 גב' עדנה זטלאוי:

 
הזית נפתח -טיפול בשקיעת צומת הגפן 393כן, הגדלת תב"ר  מר יוסף ניסן:

 -₪ 100,000בישיבה על 
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 אישרנו את זה בזית.  :קובי נודלמן עו"ד
 

 את זה עוד פעם. אנחנו מאשררים  מר יוסף ניסן:
 

 כן.  :קובי נודלמן עו"ד
 

 חייבים לאשר את זה.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 סך התב"ר יעמוד על זה. מי בעד?  מר יוסף ניסן:
 

 אני רק אומר שאישרנו כבר.  :קובי נודלמן עו"ד
 

 בעד.  מר יוסף ניסן:
 

 בעד, פה אחד.  גב' עדנה זטלאוי:
 

 פה אחד.  מר יוסף ניסן:
 

הזית. -טיפול בשקיעת צומת הגפן – 393הגדלת תב"ר לאשר חלט פה אחד : הוהחלטה
₪ מהקרן לעבודות פיתוח. המועצה מתבקשת  100,000על סך  2/21נפתח בישיבה 

₪ נוספים מהקרן לעבודות פיתוח. סך התב"ר יעמוד על  100,000-לאשר הגדלה ב
 .₪ לאחר ההגדלה 200,000

 
 ור שלום לחברי ועדת ביטחון. אישור מינוי אבי קפל ודר - 6לסעיף 

 
  -אישור מינוי אבי קפל, דרור שלום, אנה קוסה 6סעיף  מר יוסף ניסן:

 
 שלא כתובה פה.  גב' ברוריה אליעז:

 
 ויוסי קופל.  מר יוסף ניסן:

 
 לא, אמרת אבי קופל.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 יוסי קופל.  מר יוסף ניסן:

 
 יוסי קופל.  : מר שלומי שטרית

 
 לא, יש פה אבי קפל.  :ובי נודלמןק עו"ד

 
  -יש אבי קפל מר יוסף ניסן:

 
 זה משהו אחר.  :קובי נודלמן עו"ד

 
האלה בסדר? אבי קפל, דרור שלום,  4-יש יוסי קופל. אז זה ה מר יוסף ניסן:

 עו"ד אנה קוסה ויוסי קופל. 
 

  -מי היום יושבים בוועדה עייאש: .גב' רונית ד
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  -יודע שהוועדה אתה גב' עדנה זטלאוי:
 

 כל הוועדה היא חדשה?  עייאש: .גב' רונית ד
 

 לא, לא, בכלל לא.  מר יוסף ניסן:
 

 לא, יש את איציק זיו יש את... בן אשר.  פרופ' עפר לוי:
 

 עפר גם כן.  מר יוסף ניסן:
 

 יוסי, אני.  פרופ' עפר לוי:
 

  -חברי מועצה 25ועדת ביטחון אמורה להיות  גב' עדנה זטלאוי:
 

 , בסדר? 7פרשו נכנסו מאז איזה  3לא,  מר יוסף ניסן:
 

 יש לך מה להגיד בעניין? )פונה ליועמ"ש( והשאר נבחרי ציבור.  גב' עדנה זטלאוי:
 

ויש עוד אנשים מהמעגל היותר מורחב שאפילו מהוועדה  פרופ' עפר לוי:
 הקודמת. 

 
 בדיוק.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 חברי מועצה.  הם לא  75 עו"ד יגאל ברק:

 
 נכון.  עייאש: .גב' רונית ד

 
 שהם לא חברי מועצה.  גב' עדנה זטלאוי:

 
 כן.  מר יוסף ניסן:

 
 ... אפשר לצרף אותך למועצה.  עו"ד יגאל ברק:

 
של  זה לא עבד בוועדהשנכון. זה לא יעבוד. זה לא יעבוד. ראינו  גב' עדנה זטלאוי:

 הסמים. 
 

 דה. שלומי חבר וע מר יוסף ניסן:
 

 הנה שלומי רוצה להיכנס.  גב' ברוריה אליעז:
 

 שלומי חבר ועדה.  מר יוסף ניסן:
 

 אז הכול בסדר.  גב' ברוריה אליעז:
 

 עכשיו, הוא רוצה בתור חבר מועצה. טוב מאוד.  גב' ברוריה אליעז:
 

 אתה יו"ר הוועדה?  :מר שרגא קמין
 

  -כן. טוב, אז ניסן: מר יוסף
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 עורכת דין אנה קוסה, אבי קפל, צירפנו את שלומי, יוסי קופלאז  מר יוסף ניסן:

 ודרור שלום.  
 
 

 רבותיי יש לי פה אחד פה?  גב' עדנה זטלאוי:
 

 כן, כן, פה אחד. טוב חברים, תודה רבה. רגע עפר.  מר יוסף ניסן:
 

ני רוצה לבקש משרגא, לאור גם יש תוספת של חברי מועצה, א פרופ' עפר לוי:
 יתוף הפעולה המוצלח. המעורבות, ש

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לא, לא, חבר'ה אני...  :מר שרגא קמין
 

 הוא לא רוצה, תעזוב אותו, הוא לא רוצה.  גב' ברוריה אליעז:
 

את מינוים של שלומי שטרית, אבי קפל, דרור שלום, לאשר : הוחלט פה אחד החלטה
 י ועדת ביטחון. אנה קוסה כחבר ועו"דיוסי קופל 

 
 
 
 

 _____ (- )___ __ 
 יוסף ניסן מר  

 ראש המועצה 

 ____ (- ) _____ 
 גב' עדנה זטלאוי 
 מזכירת המועצה 

 
 
 

 

 

 הערה: מסטנוגרמה זו הוסרו חלקים מיותרים שאינם נוגעים לסדר היום. 


