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  : משתתפים 

 ראש המועצה   -  יוסף ניסן מר   חברים: 

 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   

 חבר מועצה   -  עפר לוי   פרופ'   

 חבר מועצה   -  מון י מ מר כפיר  

 חבר מועצה   -  פרופ' מתי ליפשיץ 

 

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

 מבקר המועצה   -  מר שמואל לביא    

   מזכירת המועצה   -  גב' עדנה זטלאוי 

 גזברית המועצה   - חגית מימון מגירה   רו"ח 

 מהנדס המועצה   -  אלעד ארזי   אינג'   

 קב"ט המועצה   -   מר דני ביטון   

 
 על סדר היום:

 דווח ראש המועצה כולל עבירות פע"ר .1

 4/19התב"ר נפתח בישיבה  –תכנית אב לטריטוריה מאובטחת  – 374הגדלת תב"ר  .2

 ₪ במימון הלוואה.  1,000,000על סך  6/5/19מיום 

 ₪. 711,000היתרה כיום עומדת על 

סיה לשעבר( מליון ₪ במימון הלוואה מבנק מכנתיל דיסקונט )דק 3.5מבקשים להגדיל ב

 )מצ"ב מסמכים רלוונטיים( p-0.66שנים ובריבית  15-בפריסה ל

 תשובות לשאילתות:  .3

 הח' כפיר מימון:   .3.1

יש זוכה במכרז. מתי מתחיל לעבוד והאם עצרתם   -. אינטרנט מהיר ללהבים  1

 את הזכייה שלו.  

שנים חלפו מכניסת ל לתפקיד . האם  3כמעט  -. תוכנית פיתוח כלכלי ללהבים 2

 ש תוכנית?י
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 הח' פרופ' מתי ליפשיץ:   .3.2

( האם ליד מועדון הנוער קיים ״ מרכז עיסקי״ המשמש לאנשי עסקים בישוב ? 1

 מה תפקידה של שרון ?  

בעלת מקצוע בנושא    ( האם גן יערה משמש כמרכז להורות וילדים בו עובדת2

 במשרה חלקית של המועצה ?

מים או שהסירו להם את מד ( האם ישנם משפחות בלהבים שאינם משלמים 3

 המים ?

 מבקש לדעת מה מספר אלו שלא משלמים ומה הסיבה של כל אחד מהם.     

 מתי התחיל מבקר המועצה לבדוק את הנושא ?     

 

  2021אישור תמיכות לשנת  .4
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 דיווח ראש מועצה )כולל עבירות פע"ר(.    -  1לסעיף  

 

ישי ח  : יוסף ניסן מר   לנו  יש  לכולם,  טוב  ערב  המניין,  י   -בה ברים  מן  ישיבה  לנו  ש 

פע"ר,   בעבירות  נתחיל  כל  קודם  נתחיל.  ואנחנו  הפרק.  על  המניין  מן  שלא  וישיבה 

 אפשר? מוכן?  

 

היו    מר דני ביטון:  האחרון  הדיון  מאז  חברים,  טוב  עבירה    2ערב  פע"ר.  עבירות 

שנייה  אחת למעשה רכב שהושאר מונע נגנב תוך כדי שהוא מונע מאזור שרונית. ועבירה  

להם   הפריעו  אבל  רכב,  גניבת  גם  להיות  אמורה  הייתה  שהיא  לרכב  התפרצות  היא 

   -באמצע, וזה הפך 

 

 באיזה שעות זה היה?   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

הצהריים    מר דני ביטון:  בשעות  וגנבו    2האמת  לחצר  נכנסו  צעירים,  חבר'ה 

אופניים מחצר. חבר'ה מאוד   גנבו  .  20-צעירים בגילאי ה אופניים, ככה האירוע התחיל. 

.  והם ראו רכב מונע באמצע הרחוב. פשוט נכנסו פנימה, זרקו את האופניים נכנסו לרכב 

   -זאת אומרת היה פה 

 

   -הרכב עמד  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 עמד.    מר דני ביטון: 

 

 הייתה התלבטות מה לגנוב.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ממש ככה.    מר דני ביטון: 

 

 הרכב היה יותר טוב.   : גב' עדנה זטלאוי 

 

הם    מר דני ביטון:  ואז  בעלים.  ללא  מונע  הרחוב  באמצע  עמד  הרכב  ככה.  ממש 

הקבלנים   אחד  שהוא  הבעלים,  את  רואים  ואז  לרכב,  נכנסו  האופניים  את  זרקו  פשוט 

נפתלי   שעובד פה, רץ אחריהם. רואים את זה במצלמות. האירוע השני במקרה זה הרב 

זה  79בוורד   נכנסו,  ואז  ,  להם,  הפריע  והוא  הרכב  את  לגנוב  ניסו  לילה,  בשעות  היה 
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האירוע הזה הפך להתפרצות לרכב ולא לגניבת רכב. תכלס אנחנו מתמודדים עם גניבות  

על   מדברים  אנחנו  שציינתי  כמו  העבירה.  זו  בסך    2רכב,  האחרון,  הדיון  מאז  עבירות 

גמה היא לא טובה לכיוון  עבירות. ואם נסתכל על המגמה, המ   3הכול במצטבר בחודשי  

שנת   מכל  איתם  מתמודדים  שאנחנו  הערכים  אומרת  זאת  שנה.    61היא    2020סוף 

על   עומדים  כבר  ואנחנו  אנחנו    60עבירות.  תימשך  המגמה  שאם  שהמשמעות  עבירות. 

   -נסיים את ה 

 

ב  : מר שלומי שטרית ירידה  המועצה  ראש  הזמן  כל  אבל  דני,  סליחה    30%-אז 

. מה נכון מה לא נכון? האם מה שאנחנו  30%-בפריצות, ירידה ב   30%-בפריצות, ירידה ב 

 שומעים פה זה דברים לא נכונים או כן דברים נכונים?  

 

 לא, אתה מתבלבל שלומי, אתה מתבלבל, דיברנו על שנה שעברה.   מר יוסף ניסן: 

 

אתה   : מר שלומי שטרית הזמן  כל  שעברה,  שנה  גם  לא?  30%,  30%,  30%נו  או  נכון   .

 ה אני ממציא?  מ 

 

   -2019-, ב 2019שלומי, אם תסתכל על    מר דני ביטון: 

 

 זו הישיבה השנייה שדני אומר שמדובר במגמת עלייה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 נכון.    מר דני ביטון: 

 

 זה מה שיוסי אמר עד עכשיו, זו פעם ראשונה אני שומע.   : מר שלומי שטרית

 

 עברה שנה מאז שאמר.   פרופ' עפר לוי: 

 

 עברה שנה מאז ששמעת.   מר יוסף ניסן: 

 

   -עבירות   32  2019-אם נסתכל, לשאלתך שלומי ב   מר דני ביטון: 

 

 כן.   : מר שלומי שטרית

 

 .  30%, והפער הוא באמת  60בשנה שעברה    מר דני ביטון: 
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 כן.   : מר שלומי שטרית

 

 אבל זה לא יקרה השנה.    מר דני ביטון: 

 

 .  29% מר יוסף ניסן: 

 

 השנה זה לא יקרה.    י ביטון: מר דנ 

 

 .  10%רבעון ראשון שני אנחנו בעלייה   : מר כפיר מימון

 

 עד כאן פע"ר.    מר דני ביטון: 

 

 זה נכון, אוקיי.   מר יוסף ניסן: 

 

 זה נתונים ממשטרת ישראל.   : מר כפיר מימון

 

 הייתה קורונה.    2020-אתם יודעים מה זה אומר. זה אומר ש   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 נכון.   : מר שלומי שטרית

 

 זה פשוט.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 נכון.   : מר שלומי שטרית

 

 פשוט.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 כולנו היינו בבתים.   : מר שלומי שטרית

 

 הכי, הכי פשוט. כשאנחנו את זה תוך כדי קורונה, אמרתם לא.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 התחנה אמר.   לא אנחנו אמרנו, מפקד  מר יוסף ניסן: 
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   -לא, אתה אמרת   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מפקד התחנה אמר לך לא.   מר יוסף ניסן: 

 

   -לא, לא   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

הבנת   מר יוסף ניסן:  ואז  חושבים.  שהעבריינים  מה  לא  זה  חושבת  שאת  מה 

 שאולי את טועה, אבל לא משנה.  

 

   -אני ממש לא   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -טוב רונית  ן: מר יוסף ניס 

 

 רגע, אני לא סיימתי.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 את אף פעם לא תיתני לנתונים לבלבל אותך, אז זה בסדר.   מר יוסף ניסן: 

 

 הנתונים אתם מציגים אותם.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

המשטרה   : מר כפיר מימון נתוני  לפי  לכולכם,  לעזור  לדייק  רוצה  רק  אני  שנייה 

   -ני רבעון ראשון וש 

 

 איזו השקעה כפיר, כל הכבוד.   מר יוסף ניסן: 

 

 זה כולה אפליקציה.   : מר כפיר מימון

 

 זה גוגל פשוט.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

כרגע,   : מר כפיר מימון מדווחים  ושני  ראשון  רבעון  רק  המשטרה  של  באתר  אז 

ב  אותו.  סגרו  לא  עוד  שלישי  ראשון   2019-רבעון  היה  -רבעון  ב 48שני  שני  ר   2020-,  בעון 

ועכשיו  50 גם  54,  יותר  ואנחנו עומדים בגידול של    2020וגם    2019. פחות או  דומים,  די 

 .  10%-, כ 10%
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 יוסי ברשותך.   פרופ' עפר לוי: 

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

את   פרופ' עפר לוי:  נכנס  שהוא  שמאז  דני,  של  העבודה  את  לשבח  רוצה  גם 

טחה שאני חושב שכולם, גם התושבים  המקצועיות את המסירות. עבודה מול חברות אב 

   -רואים שינוי 

 

 זה נכון.   גב' ברוריה אליעז: 

 

לאחד,   פרופ' עפר לוי:  להצטרף  גם  לי  יצא  בבדיקות.  שלהם,  בערנות  בשערים, 

את   גם  וראיתי  שעבר,  בשבוע  הצטרפתי  בשגרה,  עושה  שדני  דבר  מבין...  שאני  לתדריך 

מכנ  דני  שגם  המוטיבציה  את  שלכם,  הם  הרצינות  שהחבר'ה  כנראה  גם  אז  בהם.  יס 

חודשים   כמה  הכול  בסך  כוח.  יישר  אז  דני,  של  המנהיגות  רוח  גם  אבל  טובים,  חבר'ה 

 כאן, ואני חושב שהוא עשה עבודה יוצאת דופן.  

 

באופן   גב' ברוריה אליעז:  שבאות  שלך  והתשובות  ניכר.  זה  מצטרפת,  אני  גם  דני, 

 יישר כוח.    , מיידי, אתה בודק מיד, אתה נותן מענה 

 

   -גם אני מצטרף  : קובי נודלמן   עו"ד 

 

   -כולם, כולנו  : מר שלומי שטרית

 

 כולם.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 כולנו מרגישים.   : מר שלומי שטרית

 

   -אני חושבת שה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 זה קונצנזוס.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

   -אמרה   לא, אני באמת חושבת שמה שברוריה   עייאש:   . גב' רונית ד 
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 רק אל תפריע ליוסי, אל תפריע ליוסי.   : מר שלומי שטרית

 

ד  רונית  זה    עייאש:   . גב'  רגע שלומי, שבאמת מה שברוריה אמרה שהתשובות מהירות, 

   -רק מעיד שאתה על הדברים. זאת אומרת זה לא שאתה צריך ללכת לבדוק 

 

 הוא חי את זה, הוא חי את זה.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

רונית  יודע את המקרים, שאתה מכיר    עייאש:   . ד   גב'  זה, זה אומר שאתה  אתה חי את 

הזאת   מהבחינה  באמת  אז  כזאת.  מהירה  בצורה  לעבוד  יכול  זה  ולכן  המטריה,  את 

   -לשבת על הנתונים. איך עושים את זה -ה באמת שאפו על  

 

 יותר טוב.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

ד  רונית  לד   עייאש:   . גב'  עתי תכנית ביטחון כוללת. לא לבוא כל  יותר טוב, באמת צריך 

 פעם... הי בואו נקנה מצלמות, הי בואו נעשה גדר.  

 

   -אני אשמח בדיון הבא להציג איזה שהיא תפיסת עבודה   מר דני ביטון: 

 

 מעולה, תבורך.    :גב' עדי זנד

 

 שנהיה מסונכרנים.    מר דני ביטון: 

 

 תבורך.    :גב' עדי זנד

 

ה בדיוק, זו המהות שחסרה, זה הדיון, זו תמונת מסגרת שאנחנו  ז   עייאש:   . גב' רונית ד 

סוללת עפר,  -לא רואים. כל פעם מראים איזה ספוט על משהו אחר. המצלמות, הגדר, ה 

הנושא,  -ה  על  הדיון  לא  זה  כאילו  קופצים.  והמיליונים  ככה.  עובד  לא  זה  זה?  שער, מה 

 כוללת לביטחון ביישוב.  אבל תכף נגיע אליו. זאת אחת הבעיות פה, אין תמונת  

 

.  ה אני עוד פעם אומר, הצד הזה שיושב מולי לרוב לא נחשף לעבוד   מר דני ביטון: 

לרוב   שלהם.  ומהמעורבות  מהתפקידים  נחשפים  ביטחון  בוועדת  שלומי  אולי  עפר  אולי 

דברים   מציג  בא  אני  בחודש,  פעם  שבאים  הזאת  הטכניקה  שותף.  כך  כל  לא  שכאן  מי 

שהוא  איזה  חוסר    ומקבל  של  מידה  פה  יש  העשייה,  את  להכיר  באמת  מבלי  ריקושט 
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לתת   פשוט  שלה.  העצה  את  מקבל  ואני  עדנה,  עם  דיברתי  היום  לכן  איזהשהו  הוגנות. 

לכם   לתת  שלי.  האג'נדה  על  שלי,  השיטה  על  שלי,  האבטחה  תפיסת  על  איזושהי  פוקוס 

 ות, וגם תהיו חשופים.  פרופורציה מה עושים, מה העבודה. ואז אולי יהיו גם פחות שאל 

 

   -אני הייתי   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 בביקורת או לא לביקורת, אין לי בעיה.    מר דני ביטון: 

 

ד  רונית  ב   עייאש:   . גב'  שלך  ההצעה  את  תופסים  כל  קודם  אחד.    2-אנחנו  דבר  ידיים, 

זה    יביא את   דבר שני, מן הראוי היה ותכף נגיע לאג'נדה, מן הראוי היה שראש המועצה 

תב"ר   שהוא  איזה  לנו  לזרוק  פעם  כל  ולא  לוקחים,  שאנחנו  הכלים  ואלה  לאן,  ביטחון 

 כזה תב"ר אחר, אז אנחנו נתפוס את מה שאתה אומר, וניקח את הביטחון לאן.  

 

ש  מר יוסף ניסן:  , קודם כל אני מצטרף לדברים. באמת  -טוב חברים, אל תשכחו 

אכפתיות   מראה  והוא  נהדרת  עבודה  עושה  חדש  דני  שהוא  תשכחו  אל  ורצון.  וידע 

שחסרנו   תשכחו  ואל  הזה.  הנושא  כל  עליו  נחת  כבר  הוא  ללמוד,  בא  הוא  במערכת. 

בקב"ט תקופה ארוכה, שזה גם כן יכול להיות שזה מתבטא בנתונים, מה לעשות? וכרגע  

דברים,   פה  לומד  הוא  יום  כל  לי  לומד, תאמינו  עדיין  דני  מייצבים את המערכת.  אנחנו 

 בסדר.  וזה  

 

 אבל יוסי, דני קיבל רק שבחים.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 -דני   :גב' עדי זנד

 

   -לא, אני אומר  מר יוסף ניסן: 

 

   -דני, אם עד עכשיו לא הבנת   :גב' עדי זנד

 

   -מעולה, אני רק אומר לגבי התוכנית תנו לו קצת זמן  מר יוסף ניסן: 

 

 וין.  כולנו מצדיעים לך, אתה לומד מצ   :גב' עדי זנד

 

צריך   מר יוסף ניסן:  גמור,  בסדר  וזה  מהר,  לומד  גם  הוא  מהר,  לומד  גם  הוא 
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 לשתף את ועדת ביטחון.  

 

 דני, אנחנו נקפיץ אותך כיתה.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 לגמרי.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אנחנו מקווים שתמשיך ללמוד כל הזמן.    :גב' עדי זנד

 

   -בדוק בבקשה דני, דני, רק ת  : מר שלומי שטרית

 

 עד היום?    60דני תגיד לי אמרת   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

   -עבירות מול   60  מר דני ביטון: 

 

 אתה יכול לפלח את זה?   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

יש    מר דני ביטון:  הראשונה  בעמודה  בוודאי.  לכם  התפרצויות    14כן  יש  לדירה, 

   -פה, שלחתי 

 

 שלחת?   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 כן.    ון: מר דני ביט 

 

 )מדברים יחד(  

 

 בסדר לא ראיתי.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

יותר   : מר כפיר מימון או  פחות  עומדים  ועומר.    40%-30%אנחנו  מיתר  מעל 

 דני, כולם תמימי דעים... לבן אדם הנכון.    אל    והטענות שלנו חס וחלילה ממש לא 

 

 שנה נכון?   גב' ברוריה אליעז: 

 

   -ו לראש המועצה ששנתיים וחצי הוא בתפקיד ו הטענות שלנ  : מר כפיר מימון
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 לא עושה כלום.   מר יוסף ניסן: 

 

 כפיר אתה יכול קצת להגביר את הקול.    :גב' עדי זנד

 

 זה אתה אמרת, לא אני.   : מר כפיר מימון

 

 אתה אמרת את זה. בוואטסאפ אמרת.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא שומעים אותך באגף הזה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -דני, תבדוק את הנושא של הכספומטים  : לומי שטריתמר ש

 

 )מדברים יחד(  

 

יום   : מר שלומי שטרית כל  שנכנסים  היישוב,  את  לנהל  אפשר  רכב.    400-300אי  כלי 

 אתה לא מסוגל לאבטח את היישוב, לא יעזור.  

 

גם,   פרופ' עפר לוי:  חדש  נוהל  שיש  יודע  אני  משהו,  עוד  גם  לציין  רוצה  אני 

דנ  בני  שבלילה,  חשודים  שנכנסים  רכבים  אבל  מדייק,  לא  אני  אם  אותי  תדייק  י 

 -מיעוטים בלילה, אם אומרים שהם רוצים לעשות משהו 

 

 הם מלווים, הם מלווים על ידי...    מר דני ביטון: 

 

הולך   פרופ' עפר לוי:  הסייר,  המאבטח  עליהם  יושב  מלווים.  הם  לגיטימי, 

 ישוב.  אחריהם. מלווה אותם עד שהם יוצאים מהי 

 

שיש   : מר שלומי שטרית היא  הבעיה  יש    10-ו   5-ו   4כן,  יום  רכב    400-300וכל  כלי 

לבית   לא  גם  דלק.  לתחנת  אותם  להעביר  לסגור,  צריך  דני  הכספומטים  את  לכן  כאלה. 

 קפה, מחוץ ליישוב.  

 

   -כדי להגיע לתחנת דלק  גב' עדנה זטלאוי: 
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 דווקא כן לבית קפה.   מר יוסף ניסן: 

 

 בכיכר ולחזור.    סיבוב צריכים להיכנס לעשות   זטלאוי:   גב' עדנה 

 

כלי   : מר שלומי שטרית נכנסים  יום  כל  כמה  תבדוק  אתה  דלק,  שלתחנת  טוען  אני 

   -רכב 

 

 שלומי, תחשוב עוד פעם.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 כלי רכב.    400-300ליישוב מהכספומטים, זה   : מר שלומי שטרית

 

 מביא את...  שלומי, מאיפה אתה   מר יוסף ניסן: 

 

 )מדבירם יחד(  

 

   -אבל שלומי אני צרכנית של הכספומט   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אי אפשר לאבטח אותו פה.   : מר שלומי שטרית

 

 באותה מידה, אני צרכנית, מה אתה מעניש אותי?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 גם אני, גם אני.   : מר שלומי שטרית

 

 יש אותי?  אז מה אתה מענ   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 גם אני.   : מר שלומי שטרית

 

 תחשוב בהיגיון.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -אבל  : מר שלומי שטרית

 

כשהם   מר יוסף ניסן:  ואז  המאפייה,  בתוך  הכספומט  את  לשים  היה  שלי  הרעיון 

 סוגרים נסגר גם הכספומט, זה יהיה בתוך החנות.  
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היום ברהט אין כספומטים. זה  אבל זה במשך כל היום. במשך כל   : מר שלומי שטרית

 כלי רכב. תבדוק את זה, נתונים בדוקים, אני ישבתי שם. אני אומר לך תבדוק.    300-400

 

 -למה לא לבקש  : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 )מדברים יחד(  

 

 אי אפשר ביקשתי, אי אפשר.   מר יוסף ניסן: 

 

 ואז בסופי שבוע אם רוצים למשוך כסף?   : חגית מ. מימון גב'  

 

 אבל כל הבעיה, שלומי מה זה תוציא את הכספומט?   סף ניסן: מר יו 

 

 לא פרקטי.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -אנחנו לא הבעלים של הכספומטים. יש מבנה  מר יוסף ניסן: 

 

אתה   : מר שלומי שטרית יודע.  לא  עוד  אתה  אם  היישוב,  של  הבית  בעל  אתה  יוסי, 

   -יודע אחד מהוויכוחים שלי איתך 

 

   -לומי ש  מר יוסף ניסן: 

 

קורה.   : מר שלומי שטרית לא  וזה  היישוב  של  הבית  בעל  השריף,  להיות  צריך  שאתה 

   -אתה מוריד עכשיו 

 

 אני גר ביישוב ואני צריך כספומט.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 גם אני צריך כספומט, אז אני אסע לתחנת דלק.   : מר שלומי שטרית

 

   ברור שאני צריכה, מה פתאום.   עייאש:   . גב' רונית ד 
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 )מדברים יחד(  

 

נכנסים   : מר שלומי שטרית ביום  רכב  כלי  כמה  נתון  לנו  לתת  מסוגל  אתה  דני, 

 לכספומט?  

 

 בלילה אני יכול לדעת.    מר דני ביטון: 

 

יד   : מר שלומי שטרית על  שיעמוד  שמירה,  עם  שומר  לך  קח  הערב.  עד  מהבוקר  לא, 

 תראה כמה כלי רכב נכנסים.  ימים    3-4הכספומט, מזהים אותם אין שום בעיה, ותבדוק  

 

הדואר,   : מר כפיר מימון את  הכספומט,  את  להוציא  אפשר  אי  אבל  ריאלי,  לא  זה 

   -את גני המשחקים 

 

 ברור.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 את שבילי ההליכה.   : מר כפיר מימון

 

 אנחנו מעלים את איכות החיים.    :גב' עדי זנד

 

צודק  : מר שלומי שטרית אתם  צודקים,  כשנכנסים  אתם  ביום,    400-300ים,  רכב  כלי 

זה,   את  עברתי  אני  תשמע  בזה.  תצליח  לא  אתה  דני  היישוב.  את  לאבטח  אפשר  אי 

 כלי רכב.    300-400ישבתי עם דני הקב"ט, ישבתי ימים שלמים בשער.  

 

המסה   פרופ' עפר לוי:  היום  במשך  ספורים.  רכב  כלי  זה  שבלילה  אומר  דני 

 למקומות אחרים, איזה הבדל זה יעשה?    שמגיעה למחסני השוק, לדואר 

 

   -תבדקו  : מר שלומי שטרית

 

 איזה הבדל?   פרופ' עפר לוי: 

 

   -תבדקו לי הכספומט  : מר שלומי שטרית

 

   -במשך היום זה  פרופ' עפר לוי: 
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 כמה באים השכנים שלנו.   : מר שלומי שטרית

 

 כפיר אתה קצת יותר צעיר ממני.   מר יוסף ניסן: 

 

   -תבדקו, תתחילו לעבוד  : מר שלומי שטרית

 

העברתי   מר יוסף ניסן:  לך,  שלחתי  הפרטים  את  תקרא  ממני,  צעיר  יותר  אתה 

 לך... 

 

 שנים שעברו.    3-כתבתי הרבה דברים ב  : מר כפיר מימון

 

סיבות    :גב' עדי זנד מאוד  הרבה  פה  יש  הכספומט,  בגלל  לא  זה  תקשיבו 

   -שהיישוב שלנו הוא אטרקטיבי 

 

 מאוד.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

ותראו    :גב' עדי זנד בערב  סיבוב  תעשו  שמסביבנו  מי  לכל  שמסביבנו.  מי  לכל 

של   הסיפור  לא  זה  בסופר,  ותראו  היום  במשך  סיבוב  תעשו  ההליכה,  סיבובי  את 

 זה כל המעטפת השלמה.  הכספומט.  

 

ד  רונית  אפשר    עייאש:   . גב'  אי  אחר,  ממישהו  למנוע  בשביל  בתושבים  לפגוע  אפשר  אי 

 א הגיוני.  זה ל 

 

 זה לא פגיעה בתושבים.   : מר שלומי שטרית

 

 זה פגיעה בתושבים.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

לנסוע   : מר שלומי שטרית בעיה  לי  אין  דלק,  בתחנת  בכספומט,  שאני  לך  אומר  אני 

 לתחנת דלק.  

 

 זה לא יכול להיות.    עייאש:   . גב' רונית ד 
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אחד   : מר כפיר מימון לכל  הכבוד  כל  עם  מועצה  חבר'ה  חברי  אומנם  מאיתנו, 

בביטחון אני לא חושב שאנחנו מבינים הרבה, לפחות אני מדבר בשמי, אבל גם לא נראה  

בשביל זה, יש פה את דני. הוא יביא את הפתרונות,    .  לי שיש פה חבר'ה עם ניסיון עתיר 

יכולים   אנחנו  הכבוד.  כל  עם  וזהו  הכלים  ואת  התמיכה  את  לו  לתת  צריכים  אנחנו 

 את דעתו וזה, אבל אנחנו לא אנשי המקצוע.    להביע 

 

 אני מסכים לחלוטין.   פרופ' עפר לוי: 

 

בבוקר   מר יוסף ניסן:  ישיבה  פה  תתקיים  שמחר  לעדכן  רוצה  אני  חברים,  אוקיי 

יבואו   האישי.  והביטחון  בכלל  והפשיעה  בנגב  הפשיעה  בנושא  פנים  לביטחון  השר  עם 

 כמעט כל ראשי הרשויות פה באזור.  

 

רוביק   : שלומי שטריתמר  שיבוא  או  אלה,  וכל  ורהט  לקיה  כל  הבדואים?  זה  מה 

 וכאלה?  

 

 אמרתי כל ראשי הרשויות יבואו.   : מר שלומי שטרית

 

 מהאזור.   : מר שלומי שטרית

 

 שאלתי רשימה לא ענית לי.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 לא, הוא ענה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 מי יבוא.    :גב' עדי זנד

 

 כולם הוזמנו וכמעט כולם יגיע גם.   ף ניסן: מר יוס 

 

 מי יגיע?    :גב' עדי זנד

 

 לא ענית לי.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -ראש עיריית דימונה וראש עיריית ערד  מר יוסף ניסן: 
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 מי יוזם את הזה?   : מר כפיר מימון

 

 אני.   מר יוסף ניסן: 

 

 הבאת תקשורת כאילו?   : מר כפיר מימון

 

 כן בוודאי.  מר יוסף ניסן: 

 

 מעולה.   : מר כפיר מימון

 

 בוודאי.   מר יוסף ניסן: 

 

 הוא מפלגת העבודה יוסי.   : מר שלומי שטרית

 

 לא, זה חשוב.   : מר כפיר מימון

 

 לא, זה חשוב, יעזרו לו.   : מר שלומי שטרית

 

 זו לא בעיה של להבים, זו בעיה של הנגב.   : מר כפיר מימון

 

 .  נכון מאוד   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אני שמח, שיעזרו לו.   : מר שלומי שטרית

 

הפשיעה   מר יוסף ניסן:  של  הנושא  על  עבודה  קצת  עבודת,  עשיתי  גם  אני 

עונשי מינימום,   גורמות לירידה בביטחון האישי, ושם צריך לעשות  והעבירות שלמעשה 

שנים על אחזקת כלי נשק, היא    7בעבירות האלה. כי היום עבירה בספר החוקים כתובה  

 גמרת בעבודות שירות או מאסר על תנאי.  נ 

 

 אבל פה לא מקבלים דו"ח על חנייה באדום יוסי.   : מר שלומי שטרית

 

 )מדברים יחד( 
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 עבירות שבהם אני חושב שצריך לטפל.    7-6זה העניין, יש   מר יוסף ניסן: 

 

אדום   : מר שלומי שטרית יוסי.  דו"חות  כל  קודם  לבן  באדום  להם  לתת  תתחיל  אבל 

שה  זה  לבן  אחרי  כל,  קודם  דו"חות  להם  תשים  נכה,  בחניית  כשחונים  בסופר,  חונים  ם 

 שנים.    9-שנים ו   7-נגיע ל 

 

   -2טוב. טוב אני עובר לסעיף   מר יוסף ניסן: 

 

ד  רונית  הדיווח   עייאש:   . גב'  בעניין  אנחנו  לא.  עוד  לא,  לנו,    2  לא,  שחייבים    2דברים 

מיש  החוב  נבדק  האם  אחד,  רוצה.  שאני  יו"ר  נקודות  האם  משפטי.  יועץ  קודמת  יבה 

 ועדה יכול להיות שהוא לא חבר מליאה? אתה חייב לנו תשובה מהישיבה הקודמת.  

 

   -אחרי בדיקה בעניין באמת יו"ר ועדה צריך להיות חבר  עו"ד יגאל ברק: 

 

 צריך להיות.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אוקיי.   מר יוסף ניסן: 

 

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

 

 תפטר באופן מיידי, לפטר את כל האנשים שהם לא בהתאם לחוק.   : מר שלומי שטרית

 

זה אומר שבמקרה שלנו זה היה, אם אני זוכרת, אם זיכרוני אינו    עייאש:   . גב' רונית ד 

 מטעני, רק ועדת בריאות נבחרה, נבחר יו"ר שהוא לא זה.  

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 ו"רית.  נבחרה י  גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -יו"ר שהיא לא חברת מועצה. קודם כל   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מתי אולי זה פתרון.   מר יוסף ניסן: 
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   -זה גם לגבי ועדות חובה וועדות  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 גם ועדות חובה וגם ועדות רשות.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 הכול, הכול, הכול.   : מר שלומי שטרית

 

 -עדת שלא חובה גם צריך להיות בוו  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 כן.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 חבר מועצה?   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

   -כן, כל ועדה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 שנים אנחנו כך מתנהלים, ואני צועק את זה ולא מתייחסים.    3 : מר שלומי שטרית

 

 בריאות היא לא חובה. בריאות היא לא חובה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 לא אתה צעקת את זה.    עייאש:   . נית ד גב' רו 

 

 גם את.   : מר שלומי שטרית

 

 אני צעקתי את זה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 לא, אז אני שואל האם מה שנאמר פה זה נכון גם ללא חובה.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 כן.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 טוב מאוד.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 כן אוקיי. טוב.   מר יוסף ניסן: 

 

ד  שנים אנחנו    3לא, טוב מה? קודם כל קצת, קצת לא נעים שאחרי    עייאש:   . גב' רונית 
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   -מגלים את זה בשאלה תמימה ששאלתי בישיבה הקודמת. קצת כאילו 

 

 איפה היית יועץ משפטי כל השנים?   : מר שלומי שטרית

 

זה   מר יוסף ניסן:  מה  חודשיים.  לפני  שמונתה  כזאתי  אחת  ועדה  לנו  יש    3אבל 

 ם?  שני 

 

 זה לא משנה, זה לא חודשיים, זה חצי שנה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 שנים?    3נו אז איפה   מר יוסף ניסן: 

 

   -מה זאת אומרת? כאילו אף אחד לא אמר   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 שנים.    3היא לא   מר יוסף ניסן: 

 

 שנים אנחנו במליאה הזאת.    3  עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

   -אף אחד לא אמר שלא צריך להיות חבר   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

זה   מר יוסף ניסן:  מה  אז  כלום,  היה  לא  וחצי  שנתיים  לדיון.  עלה  לא  זה    3כי 

 שנים? על מה?  

 

 זה אחד. אבל זה...    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

בישיבות   גב' עדנה זטלאוי:  בהתחלה  לנו  שהיו  הדיונים  את  לכם  להזכיר  יכולה  אני 

שלה  ש  שהיו"ר  צריכה  ועדה  שכל  שצעקתי  זאתי  אני  הוועדה,  של  באישור  הוועדה,  ל 

 יהיה חבר מועצה.  

 

 נכון.   : מר שלומי שטרית

 

 נכון, בבקשה.    :גב' עדי זנד
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 בבקשה, אף אחד לא זה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 נכון, נכון עדנה.   : מר שלומי שטרית

 

 יבת להגיד.  קצת מקטין, אני חי   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 השתיקו אותך כי רצו לפטר אותך.   : מר שלומי שטרית

 

 זה דבר אחד. נכון, זו הייתה התקופה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 לא רצו, עדיין רוצים.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 השתיק אותך, השתיק אותך.   : מר שלומי שטרית

 

   -חד ו עדיין? לא נורא. איך אומרים שיתאפק. א   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 שנים.    5עוד    :גב' עדי זנד

 

ד  רונית  זו    עייאש:   . גב'  הזאת.  מהבחינה  באמת  השינוי.  את  לעשות  צריך  ושתיים, 

דבר   הנושא.  את  לדיון  להביא  צריך  הוועדה,  לעניין  רק  זה  שנייה  נקודה  אחת.  נקודה 

ראש   נבחרה  הקודמת  שבישיבה  חושבת  אני  לוועדות,  קשור  לא  חושבת,  אני  זה  נוסף 

עובדי  מח  ופורום  הזה  המכובד  שהפורום  הראוי  שמן  חושבת  ואני  חדשה,  חינוך  לקת 

   -לראש   המועצה, שתיעשה פה פרידה ראויה 

 

 מחלקת חינוך.    :גב' עדי זנד

 

  18מחלקת חינוך היוצאת. לא יכול להיות שמסיימים אחרי כמעט    עייאש:   . גב' רונית ד 

   -נה, להגיד לה שנה, בלי להביא אותה לישיבה הקודמת שנפרדנו ממ 

 

 -מדובר בתהליך, זה מתוכנן  גב' ברוריה אליעז: 

 

כוסית   : מר שלומי שטרית הרמת  בחג,  להם  עשה  לא  הוא  לעובדים  כוסית  הרמת 
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 לעובדים. אמיתי עדנה תגידי. זה אמיתי.  

 

 )מדברים יחד(  

 

 הרמת כוסית לעובדים הוא לא עשה יוסי. על מה אתם מדברים?   : מר שלומי שטרית

 

   -אני אשמח כיוון שאני מצטרפת  ברוריה אליעז: גב'  

 

 הרמת כוסית.    :גב' עדי זנד

 

 עזוב אותך קורונה לא קורונה.   : מר שלומי שטרית

 

 בעידן הנגב הייתה הרמת כוסית.    :גב' עדי זנד

 

 בעידן הנגב היה באמת... היה. אבל עזוב יוסי.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

ם יש לכם רעיונות לערב הזה שנפרדים ממנה שנקבל  אני אשמח א  גב' ברוריה אליעז: 

 אותה.  

 

אין לי מושג מה מתוכנן, אני מעלה את זה כי חשתי שלא נתנו לזה    עייאש:   . גב' רונית ד 

   -תשומת לב 

 

 זה בתכנון, כי אני הרגשתי שיש צורך ופניתי ליוסי...   גב' ברוריה אליעז: 

 

 לגמרי, אפילו אספנו כסף.   מר יוסף ניסן: 

 

 אני יושבת שם כי אני מרגישה לא טוב.   ' ברוריה אליעז: גב 

 

ד  רונית  בפורום    עייאש:   . גב'  אפילו  הראוי  מן  שהיה  חושבת  אני  העניין,  לא  ממש  זה 

   -האחרון להביא אותה למליאה 

 

 מסכנה.   : מר שלומי שטרית

 



 

 24 

   -שנה   18אי אפשר לבעוט ככה עובדים,    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 עובדים...    לבעוט  מר יוסף ניסן: 

 

ד  רונית  נכנסה    עייאש:   . גב'  ההחלפה  במסגרת  האם  שאלה,  עוד  לי  ויש  אחד.  עניין  זה 

   -לתפקיד החדשה, האם היא עובדת? מה הסטטוס של ה 

 

לחודש, ולצערנו בעלה חלה ואושפז בבית    19-היא נכנסה לעבודה ב  מר יוסף ניסן: 

 חולים ומאז היא איתו.  

 

 ום ראשון.  חוזרת בי  : קובי נודלמן   עו"ד 

 

לעבודה   מר יוסף ניסן:  תחזור  והיא  יחלוף  שזה  מקווה  אני  השתפר,  מצבו 

 במהרה.  

 

 זאת אומרת שאנחנו בלי מנהלת מחלקת חינוך.    :גב' עדי זנד

 

 בתיה עוד באזור.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 כן, בתיה איתה עד סוף החודש. ועכשיו אנחנו בתחילת חודש.   מר יוסף ניסן: 

 

 זהו גמרנו סוף חודש.    עייאש:   . ד   גב' רונית 

 

 לא, בתיה סיימה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 בתיה סיימה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -היא באמת עושה את זה מתוך  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 דרך אגב היא מגיעה, בתיה מגיעה ועוזרת ייאמר לזכותה אגב.   מר יוסף ניסן: 

 

 אבל לא לאורך זמן.   גב' עדנה זטלאוי: 
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   -רגע יועץ משפטי, זה בהתנדבות עכשיו או   עייאש:   . ב' רונית ד ג 

 

 בהתנדבות לגמרי.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 שאנחנו מעסיקים?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 בהתנדבות.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -בהתנדבות. זאת אומרת אין פה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 .  30.9.21-בתיה סיימה ב  גב' עדנה זטלאוי: 

 

ד גב'   תפקידה   30.9.21-ב   עייאש:   . רונית  את  סיימת  אין  היא  עכשיו  אם  אומרת  זאת   .

   -לנו יו"ר, באמת בריאות טובה קודם כל 

 

 יום ראשון היא חוזרת.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

   -בריאות טובה לה ולבעלה. אבל אם אין לנו   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 היא ביום ראשון חוזרת.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 ביום ראשון היא חוזרת.    עייאש:   . רונית ד גב'  

 

 זה מהעדכון של הבוקר.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

   –תכנית אב לטריטוריה מאובטחת    –  374הגדלת תב"ר    -  2לסעיף  

בישיבה   נפתח  סך    6.5.19מיום    4/19התב"ר  היתרה    1,000,000על  הלוואה.  במימון   ₪

על   עומדת  ב   711,000כיום  להגדיל  מבקשים  מבנק    3.5-₪.  הלוואה  במימון   ₪ מיליון 

 .   p-0.66שנים ובריבית    15-מרכנתיל דיסקונט )דקסיה לשעבר( בפריסה ל 

 

, תכנית אב לטריטוריה  374, הגדלת תב"ר  2טוב. ככה יש לנו סעיף   מר יוסף ניסן: 

בישיבה   נפתח  התב"ר  הלוואה.    6.5.19מיום    4/19מאובטחת.  במימון   ₪ מיליון  סך  על 

היא   ב   710,000היתרה  להגדיל  מבקשים  מבנק    3.5-₪.  הלוואה  במימון   ,₪ מיליון 
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 שנים. ויש פה את פריסת הריבית.    15-מרכנתיל דיסקונט בפריסה ל 

 

 יש פה עדכון.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -תסבירו לנו רגע את העניין של הגדלת תב"ר במיליון ₪  : מר כפיר מימון

 

 .  , צריך לעדכן את זה 0.67מינוס   מר יוסף ניסן: 

 

 מיליון ₪.    3.5-אבל הלוואה ב  : מר כפיר מימון

 

 מיליון ₪.    3.5מיליון ₪. מיליון ₪ ועוד    3.5בעוד   : מר שלומי שטרית

 

 מצרפים את זה לתב"ר קיים.   פרופ' עפר לוי: 

 

 התב"ר נפתח מראש על מיליון ₪.   : חגית מ. מימון גב'  

 

  למה? למה הוא?   :גב' עדי זנד

 

 מות.   למצל  גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -כל מה שקשור באבטחה  : חגית מ. מימון גב'  

 

 למצלמות.    :גב' עדי זנד

 

 למצלמות.   : מר שלומי שטרית

 

 למצלמות.    :גב' עדי זנד

 

 -לא, לא, אני אומרת, השם הכללי שלו  : חגית מ. מימון גב'  

 

 )מדברים יחד(  

 

   -רגע, רגע, תני לי לענות, תני לי לענות. התב"ר הזה  מר יוסף ניסן: 
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או   : מר כפיר מימון מצלמות  על   ₪ מיליון  תב"ר  נפתח  עוד.  הבנתי  לא  אני  שנייה, 

 משהו אחר.  

 

 התב"ר נפתח על מצלמות.   מר יוסף ניסן: 

 

 עכשיו מה רוצים?   : מר כפיר מימון

 

החלפנו   מר יוסף ניסן:  מכן  לאחר  מצלמות,  על  נפתח  התב"ר  לסיים.  רגע  לי  תן 

 עות, כמו עמדות השמירה בכניסה אם אתם זוכרים.  את השם בגלל שהיו לנו עוד השק 

 

 אתם החלפתם את השם בלי אישור של המועצה?   : מר שלומי שטרית

 

 עם אישור, עם אישור.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 עם אישור של המועצה.   מר יוסף ניסן: 

 

 איך? אני לא זוכר את זה.   : מר שלומי שטרית

 

   -ה   זה עבר פה, זה עבר פה  מר יוסף ניסן: 

 

 זה היה החלפת תב"ר? אני לא זוכר.   : מר שלומי שטרית

 

 אני לא זוכרת.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 .  100%-כן, כן, ב  : חגית מ. מימון גב'  

 

 כן, כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 היה שינוי של השם.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 .  100%-כן, ב  מר יוסף ניסן: 
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 .  100%-היה שינוי של השם ב  : חגית מ. מימון גב'  

 

 שינינו, ואז עשינו שימוש לצרכים נוספים שעלו מהאבטחה.    100% מר יוסף ניסן: 

 

 אני לא זוכר את זה.   : מר שלומי שטרית

 

   -כמו גם  מר יוסף ניסן: 

 

 .  100%-כן, ב  : חגית מ. מימון גב'  

 

 כמו אגב השערים לאחרונה, השערים.   מר יוסף ניסן: 

 

 )הוסר מחוסר רלוונטיות( 

 

 זה דני, דני ז"ל הביא את זה.   יסן: מר יוסף נ 

 

   -דני רצה, אמר להחליף את השם  : חגית מ. מימון גב'  

 

 כן, כן, את זה אני זוכרת בוודאות.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 כדי שיהיה אפשר להשתמש באותו תב"ר לצרכים אחרים.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 לצרכים נוספים.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

ד  ₪? אפשר לקבל פירוט מתוך המיליון ₪?    300,000  על מה הוצאנו   : עייאש   . גב' רונית 

 ₪.    300,000כי המצלמות עוד לא קרו, אז על מה יצאו  

 

 בהחלט.   מר יוסף ניסן: 

 

 בבקשה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ₪ היועץ של המכרז.    70,000אני מאמינה שמשהו כמו   גב' עדנה זטלאוי: 

 



 

 29 

 ₪?    70,000מצלמות  איזה מכרז? של ה  : מר שלומי שטרית

 

 יועצים.    2היו    :גב' עדי זנד

 

 הא.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

דרומית לשכונת   : חגית מ. מימון גב'   וסוללה  עבור מצלמות, חפירת תעלה  הכנת מכרז 

 מבנים ניידים לכניסה.    2שרונית,  

 

 כסף לכל אחד בבקשה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 שערים.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 כסף, כסף, כסף.   : שטרית מר שלומי

 

 כסף לכל אחד.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 חגית, כסף כמה עולה מבנים?   : מר שלומי שטרית

 

עוד    70,000 מר יוסף ניסן:  בסביבות  תעלה  חפירת  סליחה.  היועץ  הסייר,  זה   ₪

 ₪, אני כבר לא זוכר.    ₪100,000 או    90,000איזה  

 

   -₪, השערים בכניסה   65,000חפירת תעלה   : חגית מ. מימון גב'  

 

 -זה הכול לטובת הביטחון זה לא  מר יוסף ניסן: 

 

 מה זה קשור? שאלתי שאלה יוסי, בבקשה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ₪.    300,000סך הכול כמעט   : חגית מ. מימון גב'  

 

 מה הפירוט?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ₪.    65,000 : מר שלומי שטרית
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 רוט.  הכנתי פי  : חגית מ. מימון גב'  

 

 ₪.    5,000-זה לא יהיה בוועדת מכרזים, זה פחות מ  : מר שלומי שטרית

 

 .  ואז לא יהיה לנו כסף למצלמות   :גב' עדי זנד

 

 לא עשינו, כי המיליון ₪ היה למצלמות.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ₪.    1,700,000 : חגית מ. מימון גב'  

 

 רים.  ₪ הוצאנו לדברים אח   300,000כי    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

   -₪   1,000,000אוקיי, אז היה   : מר כפיר מימון

 

 ₪.    700,000נשאר   : חגית מ. מימון גב'  

 

   -₪, ועכשיו רוצים להגדיל   700,000נשאר   : מר כפיר מימון

 

   -₪ מיועד למצלמות   400,000 : חגית מ. מימון גב'  

 

 .  5פי    :גב' עדי זנד

 

 שמור אותו למצלמות.  בסדר? נ  : חגית מ. מימון גב'  

 

 אוקיי.   : מר כפיר מימון

 

 מיליון ₪.    3.5ובנוסף כדי להקים את הגדר, צריך   : חגית מ. מימון גב'  

 

 אז אני רוצה להתייחס לזה.   פרופ' מתי ליפשיץ: 
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   -למה לא לפתוח תב"ר נפרד רק לגדר, לצבוע אותו ב  : מר כפיר מימון

 

 קיים.    זה לא משנה, יש כבר תב"ר  מר יוסף ניסן: 

 

   -בגלל שהשם הזה כבר החלפנו אותו למשהו שהוא כללי  : חגית מ. מימון גב'  

 

את   : מר כפיר מימון נגיד  אישרה  שהמועצה  אחרי  שמחר  להבטיח  אפשר  איך  אבל 

 התב"ר, לא יעשו איתו דברים אחרים לצורך העניין. 

 

ב"ר  אי אפשר דברים אחרים רק לצורכי ביטחון, רק לפי מה שהת  מר יוסף ניסן: 

 הזה כתוב.  

 

   -אבל ביטחון זה משהו מאוד   :גב' עדי זנד

 

   -המילה ביטחון יכולה להיות   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ... לצורך מסוים...   : מר כפיר מימון

 

זה   מר יוסף ניסן:  אחר,  למשהו  בו  להשתמש  אפשר  אי  לביטחון,  הוא  לא, 

 לאבטחה.  

 

ביט  : מר כפיר מימון נגיד מאמינים  כן, אבל אם אנחנו מאשרים  כי אנחנו  גדר,  חון 

   -בצורך של גדר 

 

 מיליון ₪...    3.5-אז מה אני אקח את ה  מר יוסף ניסן: 

 

 רגע, אבל אפשר לקבוע שאי אפשר להוציא כסף, רק לטובת גדר.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 כן.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 לטובת גדר.    כפיר אולי בהחלטה אפשר להחליט שזה ייצא רק  : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 מיליון ₪ יצא רק על הגדר.    3.5-אפשר לקבוע שה  : חגית מ. מימון גב'  
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השאלה מה המשמעות, היועץ המשפטי מה המשמעות של אם נגיד   : מר כפיר מימון

   -אנחנו מאשרים תב"ר לצורך הקמת גדר 

 

 בכפוף רק להוצאת גדר.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

   -ונגיד ב  : מר כפיר מימון

 

 ברגע שמגדירים הגדרות מסוימות לגבי התב"ר...   אל ברק: עו"ד יג 

 

   -אבל התב"ר הוא כללי  : מר שלומי שטרית

 

 מיליון ₪ ייצבעו לטובת הגדר.    3.5-אבל אפשר שהכסף ה  : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 אתה לא יכול, תעשה תב"ר ספציפי.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -אז אפשר לעשות ספציפי  : קובי נודלמן   עו"ד 

 

מיליון ₪ קודם    3.5-₪ מצלמות ו   700,000-למה שלא נשאיר את ה  : ר שלומי שטריתמ

 כל לכיוון הזה שנדע.  

 

 מיליון ₪.    3.5-קודם כל יש בעיות יותר גדולות ל   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -מיליון ₪   3.5-תכף נגיע ל  : מר שלומי שטרית

 

   -לטובת גדר   מיליון ₪   3.5אני מציע את הדבר הבא, נאשר   מר יוסף ניסן: 

 

 אני רוצה להתייחס לטובת גדר.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 שנייה מתי התחיל לדבר.    :גב' עדי זנד

 

, תבינו  -מיליון ₪. קודם כל אני חושב ש   3.5-אני רוצה להתייחס ל  פרופ' מתי ליפשיץ: 

אני בעד גדר, וכמו שכתבתי בהוראות סף, אני חושב שאם נעשה את זה, כתבתי את זה  
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 אחת קודם זה יהיה טוב.  שעה  

 

 נכון.    :גב' עדי זנד

 

 מסכימים.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -חד משמעית  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 חד משמעית.    :גב' עדי זנד

 

 גדר תוסיף הרבה מאוד.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 נכון.   : מר שלומי שטרית

 

מסתייג מהתב"ר    אבל, היה לי חשוב לתת את הפתיח הזה, כי אני  פרופ' מתי ליפשיץ: 

נכללו   לא  שהם  דברים  כמה  ישנם  בעצם  כי  הזה?  מהתב"ר  מסתייג  אני  ולמה  הזה. 

כתבת   עדיין  אחד,  לי.  שחסרות  דוגמאות  כמה  אתן  ואני  שכזו.  גדר  לבנות  בכדי  בעלות 

   -ק"מ   8.5שאין מתווה לגדר. אם אין מתווה לגדר, א' אנחנו לא בטוחים שזה  

 

 מי כתב שאין מתווה? דני?    מה זאת אומרת?  מר יוסף ניסן: 

 

 ... אבל תן לי לגמור יוסי.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 אוקיי.   מר יוסף ניסן: 

 

מתווה   פרופ' מתי ליפשיץ:  אין  אם  עליהם.  שחלמתי  לא,  שהם  דברים  אגיד  לא  אני 

זה   אם  יודעים  לא  אנחנו  לא    8.5לגדר  אני  לקצר,  יכול  להאריך  יכול  מתווה  כי  ק"מ, 

ה  חסר  אז  איפה  יודע.  יודעים  לא  גם  אנחנו  מתווה  אין  אם  המתווה.  איפה  של  עלות 

של   הוצאות  זה  לעקוף,  צריך  אולי  למלא,  צריך  אולי  לחפור,  צריך  אולי  הגדר,  יעבור 

עצמה.   לגדר  נטו  זה  פה  שיש  מה  פה.  קיים  לא  זה  האלה.  הדברים  ואני  כסף  לי,  חסר 

פה   אין  בוואטסאפ,  זה  את  בכ שלחתי  הגישה  דרכי  של  ב עלות  הרי  הזו.  לגדר    2:00-לל 

צריך   לשם,  להגיע  צריך  מישהו  מהגדר,  התראה  שהוא  איזה  יהיה  אם  בוקר  לפנות 

שבילים להגיע, צריך איזה שהוא שביל מאדמה מוצקה כדי לנסוע ליד הגדר. אז אנחנו  
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אז   האלה.  הדברים  כסף  עולה  זה  אבל  בלבנון,  או  בעזה  כמו  מערכת  כביש  צריכים  לא 

א  מחשבים  רק  אבל אתם  הברזל,  הגדר  עולה  כמה  הגדר,  ה   ת  לי  איפה  חסר  חשמל, 

יודע מי    2:00-דברים נוספים. מה לגבי תאורה? מישהו מגיע ב  עוד לא  בלילה לשם, אני 

מגיע   הוא  איך  בחושך,  הוא  מגיע,  שהסיור  נניח  אבל  לא.  או  הסיור  יהיה  זה  אם  מגיע 

איפה   2לאותו   אז  בגדר?  מישהו  שיש  ההתראה  את  יש  ששם  והתאורה    מטר  החשמל 

שייתן   יועץ  שהוא  איזה  לי  חסר  לכל  ומעל  האלה.  העלויות  לי  חסרים  האלה.  בדברים 

האנשים   ואפילו  בגדרות  שופעת  ישראל  מדינת  הרי  לעשות.  צריך  מה  שייתן  דרך, 

מה   להבין  כדי  ביועצים  משתמשים  הביטחון,  משרד  או  הצבא  שזה  ביותר,  שמבינים 

מה ההבדל בין להבים לגבול לבנון, ברור שזה לא אותו  צריך, מה לא צריך, איפה צריך,  

למרות   הזה,  התב"ר  בעד  להצביע  יכול  לא  אני  ולכן  כסף.  עולים  האלה  הדברים  דבר. 

יודע אם   אני לא  כי  יכול להצביע עבור התב"ר,  שאני רוצה את הגדר מחר. אבל אני לא 

זה    3.5זה   אם   ₪ זה    4.5מיליון  אם   ₪ גם    5.5מיליון   .₪ חצי  מיליון  בעוד  ייקרה  מה 

   -שנה 

 

  אז מה נעשה חצי גדר?  : מר כפיר מימון

 

עוד   פרופ' מתי ליפשיץ:  או  שנה  חצי  בעוד  רגע,  את    3רק  להגדיל  פה  נתיישב  חודשים 

מ  כוחי    3.5-התב"ר,  בכל  ממש  מתנגד  אני  ולכן  לא.  אולי  כן  אולי  לעוד,  אולי   ₪ מיליון 

 העלות, חלק מהדברים שציינתי פה.    הייתי אומר לתב"ר הזה עד שלא נקבל בדיוק את 

 

אני מבקשת להוסיף לפני שאתה מתייחס יוסי. ככה, קודם כל לא    עייאש:   . גב' רונית ד 

 יכול להיות שפרויקט כזה משמעותי ההנדסה לא...  

 

 בוודאי.   : מר שלומי שטרית

 

 לא יכול להיות.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 בוודאי.   : מר שלומי שטרית

 

   -זה פרויקט של גידור היישוב   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 של מהנדס המועצה.   : מר שלומי שטרית
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ד  רונית  תוואי.    עייאש:   . גב'  עושים  מתכננים,  הנדסה,  עושים  אחת  פעם  אחת.  פעם 

₪    370,000-₪ גמרנו ב   160,000-ראינו מה קרה לנו עם בית כנסת, בית כנסת. התחלנו ב 

 חד.  על בסיס איזה שהם הנחיות מסוימות, א 

 

 דווקא את מסבירה למה הנדסה לא צריכה להיות בזה.   מר יוסף ניסן: 

 

 תן לי, חייבת להיות משולבת.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מה זאת אומרת ההנדסה לא צריכה?    :גב' עדי זנד

 

ב  מר יוסף ניסן:  התחלנו  עכשיו,  אומרת  שאת  מה  זה  ל   170,000-הרי  והגענו   ₪-

380,000    .₪ 

 

 לא, אבל אי אפשר ככה...    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

אותו   : מר שלומי שטרית פוסל  אתה  זה  בגלל  טעות,  אחת  פעם   ... מדבר,  אתה  מה 

 זורק אותו?  

 

 לא פוליטיקה, בלי פוליטיקה. בלי פוליטיקה.   מר יוסף ניסן: 

 

 פוליטיקה שלך יוסי.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 פוליטיקה.    לא באמת עזוב פוליטיקה, אתה  : מר שלומי שטרית

 

 שלומי עזוב פוליטיקה.   מר יוסף ניסן: 

 

 אתה פוליטיקה, אתה רב עם כל העולם, לא אנחנו.   : מר שלומי שטרית

 

ד  רונית  זה    עייאש:   . גב'  להיות,  יכול  לא  אחד, אחד  אני באמצע ההתייחסויות.  שלומי 

בת  מעורב  שיהיה  הנדסה,  של  ידע  ידע,  מעורבות  פה  להיות  שחייב  גדול  וך  פרויקט 

   -הפרויקט הזה, אחד. שתיים 

 

   -את בדקת מה הידע של  מר יוסף ניסן: 
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ד  רונית  רק    עייאש:   . גב'  לי  תן  רוצה,  שאתה  למה  כך  אחר  תתייחס  שנייה,  שנייה, 

של   בתחילתה  במקרה  בנושא,  שמענו  שני,  דבר  שלמתי.  כמו  שלי  הרשימה  את  לעשות 

לפני שהתחילה הרשמית בהקלטה, שוועדת הכ  עוד  אני  הישיבה  ספים התכנסה אתמול. 

 לא ידעתי, הנה אני שומעת, לא יכול להיות, כן, ועדת הכספים התכנסה אתמול.  

 

 אתמול הייתה ועדת כספים?   : מר שלומי שטרית

 

   -אתמול הייתה ועדת כספים שדנה ב   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 בהלוואה.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 בהלוואה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

רונית  בהלוואה    עייאש:   . ד   גב'  בפרויקט,  לא  הצליחו,  לא  ₪    3.5בהלוואה.  מיליון 

 -כנס ת בוודאי. זאת אומרת לא הצליחו לה 

 

 מי הגיע מוועדת כספים?   : מר שלומי שטרית

 

   -כנס ת לא הצליחו לה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ... ועדת כספים?   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 יוסי.   : חגית מ. מימון גב'  

 

ד  רונית  מנסים,    עייאש:   . גב'  מנסים,  שעברה,  שנה  מדצמבר  אותה  לכנס  הצליחו  לא 

   -מנסים, מנסים 

 

   -כי גם לפעמים החברים לא מגיבים, שלחו כמה פעמים  פרופ' עפר לוי: 

 

   -הכול בסדר עפר, אני רק מציינת עובדות עכשיו   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אני גם מציין עובדות.   פרופ' עפר לוי: 
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   -לא הצליחו להתכנס   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -אני מאשר כל פעם, אבל חלק מהחברים  פרופ' עפר לוי: 

 

 אני ועפר תמיד אישרנו, תמיד.   מר יוסף ניסן: 

 

   -היו כמה פעמים  פרופ' עפר לוי: 

 

 עפר, עפר, אנחנו באוקטובר.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

זמין אותם, סליחה כי  אני אגיד לך למה הם לא מגיעים. כי אתה מ  : מר שלומי שטרית

 אתה מזמין אותם בדיוק חודש לפני התקציב, בגלל זה הם לא מגיעים.  

 

 ממש לא.   מר יוסף ניסן: 

 

 אל תגיד לי לא.   : מר שלומי שטרית

 

 אתה לא...   מר יוסף ניסן: 

 

   -כמה ישיבות... במשך השנה  : מר שלומי שטרית

 

 אתה לא בודק כלום.   מר יוסף ניסן: 

 

 אני אראה לך את ההתכתבויות של ועדת כספים.   : פרופ' עפר לוי 

 

 הם לא רוצים לבוא.   : מר שלומי שטרית

 

   -לא, מנסים לכנס את הוועדה הזאת   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 חבר'ה מוועדת כספים.   : מר שלומי שטרית

 

 חודשים.    5-כבר יותר מ   עייאש:   . גב' רונית ד 
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 אגב, הוא לא עונה.    הנציג שלך לא עונה אפילו דרך  מר יוסף ניסן: 

 

 אז אתה מזמין אותו חודש לפני שיאשר לך את התקציב.   : מר שלומי שטרית

 

   -הוא לא עונה, שיגיד, אין בעיה. שיגיד  מר יוסף ניסן: 

 

 מדברים על שלושת החודשים האחרונים, לא קשור לתקציב.   פרופ' עפר לוי: 

 

 לא, לא.   : מר שלומי שטרית

 

   -ים לכנס את הוועדה הזאת מנס   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אנשים באים בהתנדבות.   : מר שלומי שטרית

 

ד  שלומי, מנסים לכנס את הוועדה הזאת על דו"חות כספיים רבעון    עייאש:   . גב' רונית 

   -חודשים. הם לא   4-ראשון, אנחנו באוקטובר. כבר יותר מ 

 

   -אבל הם נציגים שלכם  פרופ' עפר לוי: 

 

   -עפר   תן לי   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 לא אישרו.   פרופ' עפר לוי: 

 

 עפר תן לי לסיים.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אני בא, אני בא.   פרופ' עפר לוי: 

 

   -הגזברית, הגזברית  : מר שלומי שטרית

 

   -שלומי  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

   -סליחה אני רוצה רגע להסביר בבקשה  : מר שלומי שטרית
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תשו  פרופ' מתי ליפשיץ:  לקבל  רוצה  ואתם  אני  העליתי.  עכשיו  שאני  הדברים  על  בות 

   -לוקחים עכשיו 

 

 אני מסכים, חכה רגע תן לי לענות למתי.   מר יוסף ניסן: 

 

 תענה למתי אוקיי.   : מר שלומי שטרית

 

 תן לענות למתי.   מר יוסף ניסן: 

 

   -אי אפשר ככה. אי אפשר ככה, אני רוצה לקבל   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -ל מתי שאל רגע אב  מר יוסף ניסן: 

 

   -לא, אני רוצה להמשיך   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אבל מתי שאל שאלות, רגע אני אענה לו.   מר יוסף ניסן: 

 

 רגע, תענה פעם אחת.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

התוואי   מר יוסף ניסן:  של  שרטוט  יש  בהחלט  התוואי,  לגבי  מתי  לו,  אענה  אני 

   -, זה לא סתם ודני ערך סיור במקום שהוא מדד את התוואי 

 

 אתה אומר א' ודני כתב ב'. אז תתאמו ביניכם.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

   -לא דני  מר יוסף ניסן: 

 

 דני כתב שעדיין אין תוואי.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 ק"מ, זה על סמך מדידה שאתה ביצעת.    8.5דני, דני, כשקבענו   מר יוסף ניסן: 

 

 לא.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 



 

 40 

 לא נכון.   : מר אלעד ארזי 

 

 יוסי, נא להיות מדויק.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 רגע, אני שואל.  מר יוסף ניסן: 

 

 אני לא שואל סתם.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 שנייה, אני שואל את דני.   מר יוסף ניסן: 

 

 אמר לא.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אז קודם תשאל, אחר כך תענה לי.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 , אבל זה הנתונים שקיבלתי ממנו אז אני מברר איתו רגע.  לא  מר יוסף ניסן: 

 

   -אם אני אדייק   8.5  מר דני ביטון: 

 

 עם שרונים או בלי שרונים?   : מר שלומי שטרית

 

 רגע.   מר יוסף ניסן: 

 

 רק רגע, תן לבן אדם לדבר.   : מר כפיר מימון

 

זה    מר דני ביטון:  מדייק  אני  של   8.6אם  הספידומטר  על  מבוסס  הרכב,    ק"מ, 

פיזית כשבדקתי ועל בסיס נתון שידידי המהנדס העביר לי. כשהוא מסתמך על מפה ועל  

   -איזה שהיא בדיקה 

 

 עם שרונית או בלי שרונית?   : מר שלומי שטרית

 

 זה לא משנה, זה אותו מרחק. זה אותו מרחק.   מר יוסף ניסן: 

 

 עם שרונים.    מר דני ביטון: 



 

 41 

 

 תו מרחק.  לא, זה לא או  : מר שלומי שטרית

 

 אלעד אני רואה שאתה מנענע בראש.    :גב' עדי זנד

 

   -אני עשיתי עם שרונים   מר דני ביטון: 

 

 עם שרונים.   : מר שלומי שטרית

 

יצא    מר דני ביטון:  לכם  אומר  אני  באמת  שלי,  הנתון  בין  הלימה    8.575ויצא 

   -ק"מ 

 

 כולל שרונים?   : מר כפיר מימון

 

 -ם שהוא נתן לי כולל שרוני   מר דני ביטון: 

 

 רק שנייה, זה כל אזור השיפוט של להבים?   : מר כפיר מימון

 

   -לא, אתה נתת לי בלי, ואני עשיתי עם   מר דני ביטון: 

 

 דני, זה תוחם את כל אזור השיפוט של להבים?   : מר כפיר מימון

 

 -זה בגבול הדרומי, ממש עד אבו רשד, עד ה   מר דני ביטון: 

 

 בול השיפוט שלנו.  שזה ג  : מר כפיר מימון

 

 הרגליים שיוצאות ככה?    2מה זאת אומרת כולל    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 זאת אומרת לא נצטרך להזיז את הגדר הזאת, נכון?   : מר כפיר מימון

 

   -כולל הגדר   מר דני ביטון: 

 

 דני?   : מר כפיר מימון
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 סליחה?    מר דני ביטון: 

 

 הזאת יום אחד.  לא נצטרך להזיז את הגדר   : מר כפיר מימון

 

אז    מר דני ביטון:  שרונים,  כולל  שזה  הדרומי  הצד  את  תוחמים  אנחנו  אם  לא, 

 אנחנו גם מכתיבים את הגבול הדרומי שלנו.  

 

   -רק רגע, רק רגע   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 בשטח השיפוט שלנו?   : מר שלומי שטרית

 

   -שטח השיפוט שלנו   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ברור.    כן,  מר יוסף ניסן: 

 

 עד הסוף, אתה מנצל את כל השטח? איפה שהבדואים שם?   : מר שלומי שטרית

 

ברורה,    מר דני ביטון:  המזרחית  הפאה  ברורה,  המערבית  הפאה  נסעתי,  אני 

   -והפאה הצפונית ברורה. הפאה הדרומית היא ה 

 

 בגלל השכונה.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

   -בגלל השכונה  : מר שלומי שטרית

 

 יפה.    יטון: מר דני ב 

 

 בקיצור אנחנו לא עושים את זה בשכונה.   : מר שלומי שטרית

 

   -לא, אז אני   מר דני ביטון: 

 

   -אנחנו נתבקשנו על ידי הקב"ט  : מר אלעד ארזי 
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   -אני נסעתי על הדופן   מר דני ביטון: 

 

 אנחנו נותנים להם את השטח.   : מר שלומי שטרית

 

 ש כרגע, לאבו רשד על הוואדי.  ממש שצמוד לבנייה שי   מר דני ביטון: 

 

 רגע דקה, קיבלת את הנתון מתי?   מר יוסף ניסן: 

 

 אם נסעת בכל התוואי של הגדר, זאת אומרת שיש גם גישה.   פרופ' עפר לוי: 

 

 לא, לא, לא.   : מר כפיר מימון

 

 מה זה הספידומטר, מה זה קו אוויר כאילו?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

נתב  : מר אלעד ארזי  כללי  אנחנו  קו  בכוונה  אומר  אני  לעשות,  דני  ידי  על  קשנו 

 ק"מ.    8.6היקף היישוב, נכון להיום. וזה הנתון שיש  

 

 אלעד זה היה עם שרונים או בלי?   : מר שלומי שטרית

 

 לא היה לא מודד, לא בדיקת תוואי, שרונים לא בפנים.   : מר אלעד ארזי 

 

 לא בפנים דני.   : מר שלומי שטרית

 

 ק"מ.    8.6-לא בתוך ה  : מר אלעד ארזי 

 

 אז זה לא כל אזור השיפוט של להבים.   : מר כפיר מימון

 

 הם משקרים אותנו פה בישיבות.   : מר שלומי שטרית

 

   -עוד פעם  : מר אלעד ארזי 

 

 יוסי.    משקרים לנו פה בישיבות  : מר שלומי שטרית
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 -רגע, בוא ניתן  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 )מדברים יחד(  

 

   -שים דבר כזה בצורה מקצועית, צריך כשעו  : מר אלעד ארזי 

 

 מה זה קשור, שלא ישקרו בישיבות.   : מר שלומי שטרית

 

 השאלה אם אתה רוצה את שרונים.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

   -צריך לקחת יועץ וצריך לקחת מודד מוסמך  : מר אלעד ארזי 

 

 ברור, ברור.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מודד מוסמך.  בית הכי קטן אתה צריך    :גב' עדי זנד

 

על   : מר אלעד ארזי  פה  מיליוני שקלים בסטייה    8.6אני מדבר  על טעויות של  ק"מ 

על   לא  כמו שצריך. שיבדוק את  150קטנה,  זה  שיעשה את  ויועץ  צריך לקחת מודד  אז   .

את   מנתחים  איך  לראות  צריך  ירידות,  עליות  פה  יש  נכון,  אמר  מתי  השטח.  תוואי 

 שבילי גישה.    השטח כמו שצריך. צריך לעשות 

 

 איך אתה עושה כביש גישה?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אבל זה לא בוצע.   : מר אלעד ארזי 

 

   -אוקיי, עוד משהו   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אפשר לשאול רגע?   : מר כפיר מימון

 

רגע, לגבי התאורה, לגבי תאורה שמגיעים עם רכב, יש שם פנסים   מר יוסף ניסן: 

   -גם אגב, מאוד חזקים 

 

 לא יהיה קו חשמל שם? לא תניחו קו חשמל?   : מר שלומי שטרית
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 יהיה קו חשמל, יהיה קו חשמל.   מר יוסף ניסן: 

 

 זה לא בכסף.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 גם מתוכננות מצלמות בעתיד על המרחבים האלה.   מר יוסף ניסן: 

 

 מי יזם את הרעיון?   : מר כפיר מימון

 

 ?  של מה של הגדר  מר יוסף ניסן: 

 

 כן.   : מר כפיר מימון

 

 אני, מה זאת אומרת?   מר יוסף ניסן: 

 

נגרמו   : מר כפיר מימון בלהבים  מהעבירות  כמה  נתון  לנו  יש  שאלה,  לי  יש  עכשיו 

 מכניסה, דרך הכניסה של היישוב?  

 

 אנחנו לא יכולים לדעת, כי אין לנו מצלמות.   מר יוסף ניסן: 

 

   -אז אולי אנחנו  : מר כפיר מימון

 

 אז איך ננתח.   וסף ניסן: מר י 

 

   -לא  : מר כפיר מימון

 

   -אבל אנחנו כן יודעים  מר יוסף ניסן: 

 

 אולי כל העבירות...   : מר כפיר מימון

 

   -אנחנו כן יודעים  מר יוסף ניסן: 

 

   -אפשר להפנות את השאלה ל  : מר כפיר מימון



 

 46 

 

שרונית,  בוודאי, אני אומר לך שעל סמך המצלמות שיש לדיירים ב  מר יוסף ניסן: 

   -אז כן ראינו כניסה רגלית של 

 

ד  רונית  נעשה    עייאש:   . גב'  ואז   ₪ המיליון  של  המצלמות  פרויקט  את  תסיים  אולי  אז 

 גדר, שאז נוכל לראות לאן בורחים הגנבים.  

 

   -אני רוצה להגיד   מר דני ביטון: 

 

יוזמה  : מר כפיר מימון שנייה.  יוסי  השאלה  את  רגע  אמקד  אני  שנייה,  אשמח    אני 

חושב   אתה  האם  עמדתך.  את  לדעת  רוצה  מבורכת,  יוזמה  פניו  על  המועצה,  ראש  של 

   -שגדר תשפר את הביטחון, כמה אתה מעריך. זאת אומרת אם היה גדר 

 

אגב יש לי על זה משהו לומר, אני ודני ערכנו סיור בגבעות בר, יש   מר יוסף ניסן: 

 דיור.  התפרצויות ל   0היה להם    2020שם בדיוק גדר כזו. בשנת  

 

 -שנייה, אבל אני שאלתי  : מר כפיר מימון

 

 יוסי אני כתבתי לך, הכניסה לגבעות בר היא לא הכניסה ללהבים.    מהקהל: 

 

 בוודאי.   : מר שלומי שטרית

 

 להבים זה פרוץ לגמרי.    מהקהל: 

 

 בדיוק תודה. יש להם שער סגור עם טלפון וקודן.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

יודעים,  סליח  : מר כפיר מימון לא  אם  גם  רגע.  שנייה  לענות?  לו  לתת  רק  אפשר  ה, 

 אז גם בסדר, אפשר לבדוק.  

 

מצוין.    מר דני ביטון:  נתון  זה  אומרת  זאת  מצוינת.  היא  שלך  השאלה  כל  קודם 

במועצה   שורק  בנחל  עבודה  סיור  עשיתי  אסביר.  ואני  ליישוב,  טוב  תעשה  שגדר  עמדתי 

עבירות בעקבות גדר. אם אני    0סיור בגבעות בר    האזורית, יש להם גדר היקפית, עשיתי 

מפלח את העבירות ואומר איזה עבירות אנחנו נמנע אם תהיה גדר, בעבירות האחרונות  
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שנתחנו אותם על ידי מצלמות, זיהינו בשעות היום בדגש על היום, שעבירות ההתפרצות  

מכ  מגיעים  כשהם  רגלית.  בצורה  מבוצעות  הם  מחצרות,  והגניבות  רגלי,    40ביש  לדירה 

הרכב,   שגניבות  מסכים  אני  לדירה.  להתפרצות  מענה  תיתן  שגדר  אומרת  זאת  בסדר? 

כיוון   תימנע,  לא  היא  אבל  משלים,  מענה  תיתן  היא  אולי  רכב,  גניבות  תמנע  לא  גדר 

בדרך המלך   נכנסים  ליישוב. הם  רכב  עם  רגלית, הם באים  בצורה  לא באים  רכב  שגנבי 

איז  תיתן  גדר  אבל  להתעסק  ליישוב.  כדאי  ולא  מוגן,  הזה  שהיישוב  תחושה  שהיא  ה 

 איתו.  

 

 לא, תחושה ברור.   : מר כפיר מימון

 

   -לכן אם אני מפלח איזה עבירה   מר דני ביטון: 

 

   -אבל אנחנו נגיד סתם דוגמא  : מר כפיר מימון

 

 אז עבירות גניבת הרכב זה לא בדיוק ימנע.    מר דני ביטון: 

 

 אוקיי.   : מר כפיר מימון

 

שתחקרתי    מר דני ביטון:  אחרונים  נתונים  בסיס  שעל  לדירה  התפרצות  אבל 

אפשר   כמה,  לך  להגיד  מענה.  ייתן  זה  ימנע,  זה  מגיעים...  שהם  רגלי  ממש  וראיתי 

 להסתכל על המספרים.  

 

 אבל יוסי עדיין אין מתווה לגדר.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 אין כביש.   : מר שלומי שטרית

 

שצריך ז  פרופ' מתי ליפשיץ:  כמו  נמדד  לא  צריכה  ה  הגדר  איפה  יודעים  לא  אנחנו   ,

 לעבור, באיזה תוואי שטח.  

 

 אני מקבל את מה שאתה אומר.   מר יוסף ניסן: 

 

 אין לנו מתווה לגדר.   פרופ' מתי ליפשיץ: 
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 נכון.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מוקדם מידי כדי להעלות את זה.   : מר כפיר מימון

 

בעי  מר יוסף ניסן:  את  אין  נעשה  אנחנו  היום,  מסדר  זה  את  נוריד  אנחנו  ה, 

 העבודה הזאתי ונביא את זה לישיבה הבאה.  

 

 בדיוק.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 מקבל, מקבל.   מר יוסף ניסן: 

 

 צריך ללכת על גדר.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

   -יש פה תמיכה, רק רוצים  : מר כפיר מימון

 

   -יכה, אנחנו רוצים לדעת את הפרטים ממש ככה. יש פה תמ   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מקבל.   מר יוסף ניסן: 

 

ד  רונית  כרגיל    עייאש:   . גב'  היום,  מסדר  זה  את  מורידים  אנחנו  אם  בקשה  עוד  לי  יש 

זה   את  לראות  יכולת  לא  אין,  אין,  היום,  מסדר  מורידים  אנחנו  אם  לאירוע.  התרגלנו 

ה  לקבל  אבקש  אני  כרגיל?  בשל  לא  משהו  מביא  שאתה  הדבר  קודם  של  אחזקה  צעות 

   -הזה, תכנית כוללת, גוזרים גדר 

 

 גוזרים את הגדר מי רץ לשם?    :גב' עדי זנד

 

   -אני מבקשת   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 איזה כוח אדם צריך?    :גב' עדי זנד

 

 תכנית אחזקה של הדבר הזה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 חשמל.   : מר שלומי שטרית
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   -משהו אתה לא יכול להשוות של עוד    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 שערים.   : מר שלומי שטרית

 

   -אתה לא יכול להשוות   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 יועץ.   : מר שלומי שטרית

 

ד  רונית  להבים,    עייאש:   . גב'  ובין  קיבוצים  ובין  בר  גבעות  בין  להשוות  יכול  לא  אתה 

 שזה יישוב פתוח. לא יכול להיות.  

 

   -וה, אני קיבלתי פרופורציה ו אני לא משו   מר דני ביטון: 

 

פריצות כשכל אחד יש לו את הקודן שלו ואת הכניסה    0לא, להגיד    עייאש:   . גב' רונית ד 

 שלו ואת השער שלו ואת המארח שלו, זה לא בר אותה השוואה.  

 

 מסכים, מסכים.    מר דני ביטון: 

 

   -בסדר? אז אנחנו מבקשים   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

שלנו  י  : מר כפיר מימון האפשרות  מה  הזה,  בהקשר  המשפטי  ליועץ  שאלה  לי  ש 

   -לשנות את ה 

 

 אי אפשר.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

יישוב   : מר כפיר מימון גם  יהיה  הוא  שנגיד  להבים,  של  הסטטוטורי  המצב 

 התיישבותי. שאפשר לסגור אותו.  

 

 יישוב תפר.    מר דני ביטון: 

 

 ל.  זה לא עניין של גוד   עייאש:   . גב' רונית ד 
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 כבר לא יהיה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 ... לגודל.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -כבר הוא לא יישוב תפר, אבל הוא מוגדר יישוב התיישבותי  : מר כפיר מימון

 

 בגלל הגודל.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

   -לא, זה שייך   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 בגלל הגודל.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

   -הוא שייך   ש: עייא   . גב' רונית ד 

 

 הוא שייך למועצה אזורית.   מר יוסף ניסן: 

 

 למועצה אזורית.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 קודם כל זו לא בעיה משפטית בכלל.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 כל הכללים שחלים על יישובים קטנים...   עו"ד יגאל ברק: 

 

   -הוא קטן... הוא קטן, ברגע שהוא יגדל   :גב' עדי זנד

 

מן   ל ברק: עו"ד יגא  להבים  עירוני.  מיישוב  שונות  הגדרות  לו  יש  קטן  יישוב  הוא 

יכו  לא  במועצה  הסתם  יישוב  להיות  לחזור  רוצה  לא  אבל...  יכולה,  היא  תיאורטית  לה, 

   -אזורית. בכל מקרה הסמכות בעניין הזה של שר הפנים להגדיר את ה 

 

רה של היישוב,  השאלה אם יש תקדים כזה בארץ ששינו את ההגד  : מר כפיר מימון

 מבלי שהיישוב הפך להיות ממועצה מקומית לחלק ממועצה אזורית.  

 

   -בדרך כלל התנועה היא לכיוון ההפוך, שיישוב  עו"ד יגאל ברק: 
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 לא, השאלה אם היה תקדים כזה.   : מר כפיר מימון

 

   -אני לא מכיר, שוב, אני לא עשיתי מחקר  עו"ד יגאל ברק: 

 

   אולי כדאי.  : מר כפיר מימון

 

פה בשומר חומות   גב' עדנה זטלאוי:  לזה, אבל מה שהיה  לא היה תקדים  אולי  כפיר 

לחפש   לנסות  אולי  כן  וצריך  איזון.  שהוא  איזה  תמונה,  שהיא  איזה  כאן  משנה  בהחלט 

 את זה במשרדי הממשלה.  

 

אם   : מר כפיר מימון המשפטי,  בפן  אולי  גם  הם  הביטחוניים  מהפתרונות  חלק 

 ג כזה דבר, מה שבטוח לא יהיה קל, אבל אולי שווה לפעול בכיוון.  אנחנו מצליחים להשי 

 

 נכון.  : מר שלומי שטרית

 

 )מדברים יחד( 

 

היא   עו"ד יגאל ברק:  התנועה  כלל  בדרך  כלל  בדרך  כזה,  דבר  אומר  אני  שנייה, 

 הפוכה...  

 

 זה טריוויאלי, אתה אומר לי את הטריוויאלי.   : מר כפיר מימון

 

ללהבים  ואז   עו"ד יגאל ברק:  שקרה  מה  זה  מקומית,  מועצה  להיות  הופך  הוא 

 ולהרבה מאוד יישובים.  

 

 הסמכות של מי לתת לנו אישור לסגור את היישוב.   : מר כפיר מימון

 

האם   עו"ד יגאל ברק:  שלהם,  ההגדרה  מה  מקומיות  רשויות  להגדיר  הסמכות 

   -של דבר מועצה מקומית, עירייה, יישוב, זו סמכות של שר הפנים, הוא בסופו  

 

 מי שר הפנים עכשיו?   : מר כפיר מימון

 

 איילת שקד.   מר יוסף ניסן: 
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לקחו   עו"ד יגאל ברק:  שבו  למצב  תקדים  יש  האם  השאלה  שוב,  שקד.  איילת 

היסטורית   שאלה  היא  משפטית  משהיא  יותר  ליישוב,...  אותה  והפכו  מקומית  מועצה 

 ואני לא...  

 

א  מר שמואל לביא:  למועצה  אותה  אחד  מצרפים  אף  זה  בשביל  אבל  קיימת.  זורית 

 לא יקבל את זה.  

 

 זה דווקא מתאים לאג'נדה של ימינה.   : מר כפיר מימון

 

   -בכלל סיכוי    השאלה אם יש  פרופ' עפר לוי: 

 

   -אני לא נכנס לפוליטיקה, אני רק אומר שלישית בגודל  עו"ד יגאל ברק: 

 

 בואו נפעל בכיוון הזה.  האם זה משרת את האינטרסים של השרה,   : מר כפיר מימון

 

 )מדברים יחד(  

 

זה,   : מר כפיר מימון את  תפנה  התקשורת,  את  כשיש  מחר  יוסי  הזדמנות  זו  אולי 

תרים לה להנחתה. תגיד לה הנה אני פונה לשרת הזה, אנחנו רוצים שתאשרי לנו להקיף  

 את היישוב ולסגור אותו בגדר.  

 

 ר.  להקיף אותו בזה, אין בעיה לאש  מר יוסף ניסן: 

 

היא   : מר כפיר מימון אולי  ואללה  קרדיט,  רוצה  היא  אם  להנחתה.  לה  תרים  לא, 

 תנחית הכדור הזה.  

 

הוא   עו"ד יגאל ברק:  יישוב  גם  ביישוב,  גר  אני  שהוא...  כשטח  יישוב  של  ההגדרות 

 לא לגמרי פרטי והוא לא באמת יכול לסגור את השטח שלו בפני כל מי שבא.  

 

 ר סגור.  גבעות ב  : מר כפיר מימון

 

 לא, לא, גם המחסומים זה איזה שהוא משחק שהוא לא נכון.   גב' עדנה זטלאוי: 
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 לא מחסום, שער סגור.   : מר כפיר מימון

 

 שער סגור.    ... הם  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 יש לך פה תחנת רכבת איך תסגור.   מר יוסף ניסן: 

 

 עבירות בגבעות בר.    0אבל היא הוא אומר   : מר כפיר מימון

 

 יש לך פה תחנת רכבת.   יוסף ניסן: מר  

 

 )מדברים יחד(  

 

 ... זה אסור, אנחנו משחקים אותה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 כל דבר אצלך לא מדויק. פעם אחת תגיד לי משהו מדויק.   מר יוסף ניסן: 

 

 ?  11,  10מה זה משנה? מה זה משנה?   : מר שלומי שטרית

 

 )מדברים יחד(  

 

   -רים גם שהם ציבוריים ברגע שיש את  פרופ' עפר לוי: 

 

עוד   מר יוסף ניסן:  נקבל  אנחנו  שאם  מבינים  לא  אתם  תקשיבו  רשויות    150אבל 

 יקבלו?  

 

 מה זה משנה, זה לא כולם.   : מר שלומי שטרית

 

 זה יוצר תקדים.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא בהכרח.   : מר כפיר מימון

 

 ברור שזה יוצר תקדים.   מר יוסף ניסן: 
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 בהכרח.    לא  : מר שלומי שטרית

 

   -... רכבת, סופר, מה שיש לגבעות בר  : מר כפיר מימון

 

   -... כמו להבים שהיא מוקפת  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 נכון.   : מר שלומי שטרית

 

 מיתר קיבלה הטבת מס, מה זה אומר שכל היישובים קיבלו?   : מר כפיר מימון

 

והיא  מר יוסף ניסן:  מהמרכז,  מרוחקת  היא  כי  מס  הטבת  זה  כי  סוציו    לא, 

 אקונומי אחר מאיתנו.  

 

 )מדברים יחד( 

 

יישוב   עו"ד יגאל ברק:  האם  לשאלה,  מענה  למתן  העניין  לצורך  החשובה  השאלה 

  100%-יכול או לא יכול לסגור את שעריו במידה, וכמו שאני אומר אף יישוב לא יכול ב 

ע דווקא  לסגור את שעריו. אבל היישובים שיותר יכולים לסגור את שעריהם, זה לא נוב 

הקרקע.   בעל  מי  מהשאלה  נובע  זה  אלא  מקומית,  מועצה  או  יישוב  זה  האם  מהשאלה 

   -ביישובים שיש בהם אגודה שיתופית 

 

 נכון.   מר שמואל לביא: 

 

   -שהיא מוגדרת  עו"ד יגאל ברק: 

 

 נכון לגמרי.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -כבעלת הקרקע שהיא קיבלה  עו"ד יגאל ברק: 

 

 כה זה במושבים וקיבוצים.  וכ  גב' עדנה זטלאוי: 

 

יש   עו"ד יגאל ברק:  ולכן  לכאורה,  פרטית  קרקע  של  ההגדרה  את  להם  יש  אז   ...
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   -להם 

 

 נכון, נכון.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

את   עו"ד יגאל ברק:  לסגור  הזכות  שוב,  את  להבים,  נניח  עכשיו  היישובים. 

נניח להבים הופכת ליישוב קהילתי בגודל הזה, הרי לא מספיק שהיא תהפוך   היישוב... 

כמו   המשבצת  את  תקבל  ושהאגודה  אגודה,  פה  שתוקם  צריכה  היא  קהילתי,  ליישוב 

 שוב חקלאי. ההיתכנות לזה לדעתי לא קיימת, זה לא משהו ריאלי.  יי 

 

 וקית זה לא אפשרי.  ח  מר שמואל לביא: 

 

מעולם   עו"ד יגאל ברק:  אגב  שיתופית.  אגודה  פה  אין  חקלאי,  יישוב  לא  אתם  זה 

 לא הייתה פה אגודה שיתופית...  

 

שעדיין   : מר כפיר מימון אומר  אתה  אבל  אומר,  שאתה  מה  את  מקבל  אני  אוקיי, 

 בסמכות של שר הפנים, שרת הפנים במקרה זה, כן לאשר כזה דבר, נכון?  

 

שוב   "ד יגאל ברק: עו  להבים,  את  להפוך  הפנים  שרת  שבסמכות  נניח  אם  גם  לא, 

   -לפזר את המועצה הזאת ולהגיד אתם יותר לא מועצה, אתם יישוב קהילתי 

 

 לא, לסגור, לאשר לנו לסגור את הזה.   : מר כפיר מימון

 

   -לא, אז אני אומר. הסמכות של שרת הפנים  עו"ד יגאל ברק: 

 

   -הלך, זה לא רק זה מ  מר יוסף ניסן: 

 

להגדרה   עו"ד יגאל ברק:  בהכרח  קשורה  לא  כניסה  לאסור  היכולת  אבל 

בדיוק.   בדיוק אותו  לא  קשור אבל הוא  המוניציפאלית, היא קשורה... האגודות. שהוא 

תלך   חזרה,  תהפוך  נניח  להבים  אם  גם  יקרה,  לא  וזה  להבים,  אם  גם  אומר,  אני  אבל 

ק   20-30אחורה   ליישוב  ותהפוך  להקים  שנה  יכולה  לא  היא  תקבל,  לא  היא  הילתי, 

אגודה שכולם פה יהיו שותפים בה, ותקבל את הקרקע, כבר לא עושים את זה, וזה לא  

לסגור   היחיד  החוקי  הצידוק  אומר  אני  לא,  זה  אומרת  זאת  יהיה.  לא  וזה  קיים 

ט  יישובים, זה אגודות קהילתיות, וזה משהו שהולך ונעלם, זה לא קורה הרבה, זה כמע 
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 כבר לא קיים כדברים חדשים.  

 

להבים   מר שמואל לביא:  אז  כי  להבים.  כמו  יישוב  תקבל  לא  אזורית  מועצה  שום 

 הופכת להיות רוב במועצה האזורית. איך יסכימו לדבר כזה? זה לא עובד.  

 

 זה שינוי שלדעתי הסיכוי שלו הוא אפסי. זאת התחושה שלי.   מר יוסף ניסן: 

 

, אנחנו בינתיים לא מצביעים על התב"ר עד שהנקודות האלה  טוב  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 יתבררו.  

 

 .  100% מר יוסף ניסן: 

 

   -אני רק רוצה אם אפשר התייחסות  פרופ' עפר לוי: 

 

 דני, וגם אם שרונים או בלי שרונים, זה צריך לקבל החלטה.   : מר שלומי שטרית

 

   -לא, צריכה לבוא לפה תכנית אחזקה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

צריכים לקבל החלטה, אם מחר יאשרו את השכונה נצטרך להוריד   : מר שלומי שטרית

 את ההחלטה על זה.  

 

 זה הפתרון הכי טוב.    מר דני ביטון: 

 

 אז אנחנו העלנו את הנקודות ונקבל עליהם תשובות.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

   -אני רוצה רק אם אפשר התייחסות  פרופ' עפר לוי: 

 

 ני מבקשת רגע להתייחס סליחה?  א   :גב' עדי זנד

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

   -אני יושב אומנם בצד   :גב' עדי זנד
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 כן עדי.   מר יוסף ניסן: 

 

שהסוג   :גב' עדי זנד חושבת  אני  להתייחס.  מבקשת  אני  היותנו  אבל  של  יה 

שצריך   חושבת  ואני  פוליטית.  סוגיה  שהיא  סוגיה  פה  שיש  חושבת  אני  מוקף,  יישוב 

   -מהלך שהוא ייצור לובינג פוליטי לייצר פה  

 

 נכון.   : מר שלומי שטרית

 

   -שילך לשלטון המרכזי, ויגיד   :גב' עדי זנד

 

 נכון.   : מר שלומי שטרית

 

לסוציו    :גב' עדי זנד לא  קשורה  שלא  בסיטואציה  כרגע  נמצאת  להבים 

   -אקונומי 

 

 לגמרי.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

שלה ולא לשום דבר, אלא לשינויים שעובר  ולא לטיב האוכלוסייה    :גב' עדי זנד

   -הנגב 

לא   אני  עכשיו  ודווקא  וחריפים.  חמורים  ויותר  יותר  להיות  הפכו  האחרון  ושבזמן 

אשתמש במושג, אני רוצה להשתמש במושג מאוד קשה. אני חושבת שההשמה שקורית  

לא רק לק  להיות  הנגב, מחייבת אותנו  ובשנתיים האחרונות באזור  ובשנה  בל  בחודשים 

אקטיביים, ולפנות בלובינג וללכת לפגישה עם שרת הפנים ואם  -מענים, אלא להיות פרו 

   -צריך להפנות לראש הממשלה, ואם צריך ללכת, יש מספיק ועדות בכנסת 

יכולים   אנחנו  יוסי.  שלך  התפקיד  שזה  חושבת  אני  הלובינג.  את  ולייצר  להגיע  ואפשר 

הציבור שלך, אבל אנחנו לא יכולים לעשות    לבוא יחד איתך, אנחנו יכולים לבוא כנציגי 

עניין   לובינג פוליטי. זה לא  צריך לעשות  וכאן  את המהלך הזה בלי שאתה תוביל אותו, 

   -משפטי בכלל. זה עניין פוליטי שכרגע המצב בנגב, הסיטואציה בנגב 

 

 קרה פה דבר.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -שינתה, בדיוק נפל פה דבר   :גב' עדי זנד
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 נכון, נכון.   : ומי שטריתמר של

 

 לגמרי.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

להיות    :גב' עדי זנד יכול  לא  וזה  בהתאם.  להיערך  צריך  הזה  הדבר  מול  ואל 

 -שגם הנושא של הביטחון בלהבים יהיה מכספים פנימיים של היישוב 

 

 שלא תהיה פה תחנת משטרה.   : מר שלומי שטרית

 

חי   :גב' עדי זנד תמיכה  צריכים  ליצור  אנחנו  כדי  המרכזי,  השלטון  של  צונית 

מיליון ₪,    3.5מיליון ₪ פחות    3.5לעצמנו את המעטפת הזאת של הביטחון. זה לא עוד  

כנראה   זה  הגדר  שכנראה  זה  על  ויכוח  אין  ביטחון.  צריכים  שאנחנו  זה  על  ויכוח  אין 

זה   על  לבנות  אפשר  אי  אבל  להיות.  שצריכים  והחשובים  הטובים  הפתרונות  אחד 

יכולים, כמה פעמים דיברנו  שאנ  נוכל להרים את הדברים האלה. אנחנו לא  חנו בכספנו 

וככה   בחינוך,  זה  ככה  הסיטואציה,  בדיוק  זה  עשירים.  של  גטו  שאנחנו  הזה  העניין  על 

זה בביטחון, וככה זה בבריאות. בשום דבר לא שמים אותנו בסדר קדימויות. הגיע הזמן  

המהלך הזה, ונגיד שימו אותנו בסדר הקדימות, ואל  שמבחינה פוליטית אנחנו נוביל את  

 תמדדו אותנו על פי הסוציו אקונומי של התושבים פה.  

 

 ויש מומנטום היום.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 כן.    :גב' עדי זנד

 

השלטון   מר יוסף ניסן:  מרכז  של  מהלך  גם  ויש  לגמרי,  איתך  מסכים  אני  אגב 

  10, מכיוון שאנחנו חתך סוציו אקונומי  המקומי, להפוך את הקערה במשרדי הממשלה 

שיוצאים   קוראים  קולות  אין  לעשות?  מה  הממשלה,  ידי  על  מתוקצבים  לא  ואנחנו 

   -ואנחנו יכולים לגשת אליהם ולא ניגשים 

 

יש    :גב' עדי זנד לאומית.  תכנית  מהלך,  צריכים  אנחנו  קורא,  קול  צריך  לא 

 הבדל בין קול קורא לבין תכנית לאומית.   

 

הנושאים   : שלומי שטריתמר  לגבי  בפגישה  היית  מתי  איתם?  בפגישה  היית  מתי 

 האלה?  
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תכנית לאומית היא שהממשלה שמה ביד ושמה כסף לטובת נושא    :גב' עדי זנד

 של ביטחון התושבים בנגב. ביטחון התושבים בנגב כולל גם את תושבי היישוב להבים.  

 

 שקל לא הבאת.   : מר שלומי שטרית

 

   -בוודאי, כשהיא בתוך  זטלאוי: גב' עדנה  

 

 וקוראים לזה תכנית לאומית.    :גב' עדי זנד

 

 מה אתה אומר? מה אתה אומר?   מר יוסף ניסן: 

 

 שקל.   : מר שלומי שטרית

 

 לא קוראים לזה קולות קוראים.    :גב' עדי זנד

 

יודעת   מר יוסף ניסן:  את  אבל  מקבל.  אני  טוב,  כרגיל.  מדייק,  לא  אתה  פעם  עוד 

 ד את זה זה קל, יש לזה השפעות. להגי 

 

 לא אמרתי שזה קל להיות ראש מועצה.    :גב' עדי זנד

 

 יש לזה השפעות רוחב, אני עבדתי בממשלה, אני יודע איך זה.   מר יוסף ניסן: 

 

 גם אני עובדת עם הממשלה.    :גב' עדי זנד

 

 יופי.   מר יוסף ניסן: 

 

 גם אני יודעת איך זה, זה קשה.    :גב' עדי זנד

 

   -ברגע שאתה  מר יוסף ניסן: 

 

 קשה להיות ראש מועצה יוסי.    עייאש:   . גב' רונית ד 
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עכשיו   מר יוסף ניסן:  שהם  ברגע  אחד.  הוא  התקציב  זה,  את  פורץ  שאתה  ברגע 

   -10מעדיפים חתך סוציו אקונומי  

 

   -הם לא מעדיפים חתך סוציו אקונומי   :גב' עדי זנד

 

 שלא.    שכנעת אותנו כבר  : מר שלומי שטרית

 

 )מדברים יחד(  

 

 זה מה שאת אומרת.   מר יוסף ניסן: 

 

   -לא   :גב' עדי זנד

 

 רגע, תני לי לסיים אבל.   מר יוסף ניסן: 

 

 ... על בסיס מיקום גיאוגרפי.    :גב' עדי זנד

 

 אני לא הפרעתי לך.   מר יוסף ניסן: 

 

 נכון, אתה צודק.    :גב' עדי זנד

 

   אני לא הפרעתי לך.  מר יוסף ניסן: 

 

 נכון אתה צודק.    :גב' עדי זנד

 

יותר,   מר יוסף ניסן:  לתת  רוצים  עכשיו  שהם  ברגע  אחת,  היא  העוגה  אומר  אני 

,  2, זה אומר שהם לוקחים מסוציו אקונומי  10יותר בסדר? לתת יותר לסוציו אקונומי  

 .  5-ו   4,  3

 

   -אבל יוסי  : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 כסף עכשיו שיושב בצד.    זה מה שזה אומר. זה לא  מר יוסף ניסן: 
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זה   : קובי נודלמן   עו"ד  אקונומית,  סוציו  על  לא  היא  אסטרטגית,  פה  ההחלטה 

 אסטרטגית. למדינת ישראל חשוב שהנקודה הזאתי תישאר כמו שהיא תישאר.  

 

 נכון, בגלל זה בנו את להבים פה, להפסיד.   : מר שלומי שטרית

 

אוד גבוהה בנגב, ותראה כל הזרקורים  יוסי... שונה, יש אלימות מ  גב' עדנה זטלאוי: 

 מופנים לזה.  

 

 אתה מייצר הפסקה ברצף.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

   -זה אולי עכשיו  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 זה מה שאתה צריך להציג להם.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 הוא ישכנע אותם שלא מגיע.   : מר שלומי שטרית

 

 הוא יודע.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

את   : מר יוסף ניסן  נעשה  שלא  אמרתי  לא  ואני  מגיע,  שלא  אמרתי  לא  אני  לא, 

 המאמץ הזה.  

 

 זה לא צריך להיות ככה, זה צריך להיות אסטרטגיה.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 אז תעשה קודם.   : מר שלומי שטרית

 

 זה כרגע העניין.   מר יוסף ניסן: 

 

של   :גב' עדי זנד רצף  לייצר  הייתה  המטרה  בנגב  הנקודות  את  יהודי    ...  יישוב 

 בנגב.  

 

 נכון.   : מר שלומי שטרית

 

   -זו הייתה הסיבה למה הקימו   :גב' עדי זנד
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 גם את להבים.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -להבים היא מאוחרת, אני מדברת עוד הרבה הרבה   :גב' עדי זנד

 

   -גבולות ב  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אני עוד מדברת על הרבה לפני זה.    :גב' עדי זנד

 

 גבעות להב.   ופ' מתי ליפשיץ: פר 

 

האסטרטגי    :גב' עדי זנד המקום  על  לשמור  צריכים  אנחנו  שהיום  חושבת  אני 

   -שלנו, אנחנו יושבים במקום אסטרטגי מאוד מרכזי 

 

 היחיד שפתוח.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 והיחיד שפרוץ לכל עבר.    :גב' עדי זנד

 

 לגמרי.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 ן לנו שום יכולת, זה לא קשור לסוציו אקונומי.  אי   :גב' עדי זנד

 

ד  רונית  כל    עייאש:   . גב'  בצומת  בטח  לנגב,  הכניסה  שהיא  מרכזית  כך  כל  בצומת  בטח 

 כך מרכזית.  

 תשובות לשאילתות.    -  3לסעיף  

 

טוב, אנחנו עוברים לתשובות לשאילתות. כפיר מימון, היות שהוא   מר יוסף ניסן: 

 והוא לא הגיע.    ישיבות   2שאל את זה לפני  

 

 הישיבות.   2-הוא לא היה ב  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 הוא לא הגיע כן.   מר יוסף ניסן: 
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 וכשחבר מועצה לא מגיע אז לא עונים לשאילתות שלו.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 בסדר גמור, מקובל. עכשיו אני פה.   : מר כפיר מימון

 

ב   1,  טוב  מר יוסף ניסן:  זוכה  יש  ללהבים  מהיר  מתחיל  אינטרנט  מתי  מכרז, 

שכבר   חדר  יש  לעבוד.  התחיל  זוכה,  יש  אז  שלו?  הזכייה  את  עצרתם  והאם  לעבוד? 

 הוקצה לו, הם התחילו את העבודה.  

 

 שאלתי מתי יהיה אינטרנט, מה ההתחייבות שלו?   : מר כפיר מימון

 

האישור  מר יוסף ניסן:  כל  את  שמקבלים  ברגע  המכרז  תנאי  פי  בין  ים על    6-ל   3, 

 מורים לפרוס את הסיבים.  חודשים א 

 

 יפה.   : מר כפיר מימון

 

ד  רונית  על    עייאש:   . גב'  העצמאות  ביום  עמד  יוסי  זוכרים,  אתם  אם  אושר  המכרז  אז 

   -הבמה 

 

 כן... את הפוסט.   : מר שלומי שטרית

 

ד  רונית  אומרת    עייאש:   . גב'  זאת  הזיכרון.  ביום  מכרזים  לוועדת  מהר  מהר  לנו  וקרא 

   -עברו כבר 

 

 לא, לא.   ף ניסן: מר יוס 

 

ד  רונית  כבר    עייאש:   . גב'  עברו  לסיים,  לי  ההסכם    6תן  זכה,  שהזוכה  מהיום  חודשים 

איתו נחתם מאוחר יותר, לא באותו יום, זאת אומרת נניח חודשיים אחרי, יועץ משפטי  

   -יעזור לי פה 

 

 שבועות.    3נחתם הסכם לפני משהו כמו   מר יוסף ניסן: 

 

 ך יכול להיות?  אי   עייאש:   . גב' רונית ד 
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 לא, מה פתאום, מה קרה לכם?    :גב' עדי זנד

 

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

 

 היו להם הערות על החוזה, ואנחנו תיקנו אותם. זה מה שהיה.   מר יוסף ניסן: 

 

 נכון, היה הלוך ושוב.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 היו לו הערות על החוזה.   מר יוסף ניסן: 

 

   -היועץ המשפטי חצי שנה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 חודשים הלוך ושוב.    4  :גב' עדי זנד

 

 תיקנו אותו כן.   מר יוסף ניסן: 

 

   -חצי שנה מהיום שהמכרז נחתם   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 עוד פעם חצי שנה, עם החישובים שלך.   מר יוסף ניסן: 

 

 זה בדיוק חצי שנה.    :גב' עדי זנד

 

   -לעשות זה מה    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -יום העצמאות   :גב' עדי זנד

 

 יום העצמאות זה מאי.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ביום הזיכרון קראת לנו לישיבה דחופה בבוקר.    :גב' עדי זנד

 

באזור   : מר כפיר מימון שהוא  איפה  בעצם  אז  שנייה,  רק  זה,  עוד  משנה  זה  מה 

 ספטמבר חצי שנה קדימה יהיה אינטרנט מהיר בלהבים?  
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 לא.    :גב' עדי זנד

 

 ספטמבר?   מר יוסף ניסן: 

 

 שבועות ההסכם.    3נחתם לפני   : מר כפיר מימון

 

   -הוא אומר מספטמבר חצי שנה  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 נכון. מספטמבר חצי שנה כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 מספטמבר חצי שנה?   : מר כפיר מימון

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

   -ו עד פסח כאיל  : מר כפיר מימון

 

 כן, כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 עד פסח אינטרנט? אוקיי.   : מר כפיר מימון

 

ד  רונית  זה    עייאש:   . גב'  כפיר?  שנה  חצי  של  הזה  העיכוב  למה  אבל  בסדר,  זה  אוקיי, 

 שבסוף נגיע בסדר, אבל למה?  

 

 עוד נגיע.    :גב' עדי זנד

 

 אם יהיה בפסח אינטרנט מהיר, אשרינו.   : מר כפיר מימון

 

 אני לא יודע כמה תעלה נקודה לאינטרנט, עדיין אני לא יודע.   : מי שטריתמר שלו

 

 ₪, לא?    100-אני אומרת לך בסביבות ה  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 נקודות.    6...   : מר שלומי שטרית
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השישית   מר יוסף ניסן:  בפעם  איתך,  השישית  בפעם  אחזור  אני  שלומי  שלומי, 

 -אני אזכיר לך 

 

 נקודות, חיבור.    6ור, חיבור הוא לא  החיב  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 זה לא כתוב במכרז...  : מר שלומי שטרית

 

 כתוב, כתוב. זה כתוב, אתה אפילו לא קראת את המכרז, כרגיל.   מר יוסף ניסן: 

 

 אני קראתי.   : מר שלומי שטרית

 

 וזה אותם תנאים בכל הארץ.   פרופ' עפר לוי: 

 

 של פרטנר הם מחירים ארציים.  כרגיל, הכול בערך. המחירים   מר יוסף ניסן: 

 

 ברור זה לא מסחרה מה.   : מר כפיר מימון

 

אתה   מר יוסף ניסן:  זה,  את  מעלים  שאנחנו  פעם  כל  אילת.  עד  שמונה  מקריית 

 אומר מה עם הנקודה.  

 

   -נקודות   7לא, אני צריך   : מר שלומי שטרית

 

בקר  מר יוסף ניסן:  שמשלמים  כמו  מחירון  יש  מחירון.  יש  בעיה,  שמונה  אין  יית 

   -ואילך 

 

 אתה יכול להציג לשלוח לנו את המחירון הזה.   : מר שלומי שטרית

 

   -תשלח באינטרנט פרטנר  מר יוסף ניסן: 

 

 לא, שהוא בחוזה, בחוזה.   : מר שלומי שטרית

 

 בוודאי יש חוזה.   מר יוסף ניסן: 
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 )מדברים יחד(  

 

 אין חוזה שלנו, יש חוזה של פרטנר.   : מר שלומי שטרית

 

   -להבנתי  ופ' עפר לוי: פר 

 

 אין חוזה שלנו, אנחנו לא...   : מר שלומי שטרית

 

 המחיר?   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 המחיר.   מר יוסף ניסן: 

 

 המחיר זה המחיר.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 זה יהיה בכל הארץ.   מר יוסף ניסן: 

 

 לך.  לא. המחיר זה המחיר שהוא הגיש במכרז, ושלומי אני אעביר   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 וזה מפורט שם במכרז, אומרים את זה כל פעם.   פרופ' עפר לוי: 

 

קבועים   מר יוסף ניסן:  הם  המחירים  קבועים,  הם  המחירים  ברור.  ברור, 

 בפרטנר.  

 

   -ההסכם מונע מאחרים אחר כך גם  : מר כפיר מימון

 

 זה מפורט. זה בהגשה שלו.   פרופ' עפר לוי: 

 

 אין פה בלעדיות.   מר יוסף ניסן: 

 

 מבורך.   : מר כפיר מימון

 

   -2 מר יוסף ניסן: 
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בכל   גב' עדנה זטלאוי:  זה  את  לפרוס  שלו  התחייבות  יש  אבל  בלעדיות  פה  אין 

 היישוב.  

 

שנים חלפו מכניסת    3. תכנית פיתוח כלכלית ללהבים, כמעט  2כן.   מר יוסף ניסן: 

 ל לתפקיד, לא יודע מה זה אומר. האם יש תכנית?  

 

 הא אולי מכניסתך לתפקיד.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אולי מכניסתי.   מר יוסף ניסן: 

 

 טעות דפוס.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

פה   מר יוסף ניסן:  ויש  קסמים  מעשה  פה  אין  הכלכלי,  הפיתוח  לגבי  ככה,  טוב 

של   הכלכלי  העתיד  באמת  שהוא  הצפוני,  המשולש  את  לנו  יש  כלכלי.  פיתוח  עכשיו 

המינ  עם  ישבנו  כשאנחנו  אבל  אתם  להבים.  בעיה,  אין  אמרנו:  מעט.  לא  ודיברנו  הל 

, הרי השטח הזה שייך לרמ"י. אתם רוצים לפתח את האזור הצפוני,  -רוצים לפתח את ה 

אין שום בעיה, תשווקו את שכונת שרונים. וזה יש לנו בעיה עם זה, כי אנחנו לא רוצים.  

תדבר איתנו    2030-, ואז המינהל אומר אין בעיה, ב מצד שני יש לנו קושי להמשיך לפתח 

   -על המשולש הצפוני, זה כרגע המצב. בנוסף 

 

 הם גם רוצים לבנות בנייה רוויה בשטח הצפוני?   : מר שלומי שטרית

 

 לא.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 הם רוצים כן, הם רוצים לבנות.   מר יוסף ניסן: 

 

 מה אתה אומר.   : מר שלומי שטרית

 

 ת לדונם.  יחידו   4הם רוצים לבנות   מר יוסף ניסן: 

 

 יחידות לדונם. רוויה זה קומות.    4זה לא רוויה. זה    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 קומות.    2זה לא רוויה. זה יכול להיות   מר יוסף ניסן: 
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   -מ"ר   250לדונם זה    4זה לא רוויה,    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 קוטג'ים, קוטג'ים.   : מר שלומי שטרית

 

 לא, לא.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אני לא חושבת שקוטג' זה רווי, קוטג' זה צמוד קרקע.   ' עדנה זטלאוי: גב 

 

 לא, את טועה.   : מר אלעד ארזי 

 

   -מ"ר   250לדונם זה אומר שהמגרשים הם    4  עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אלעד בוא נשמע אותך, אלעד.   : מר שלומי שטרית

 

 דיברו על קומות.   : מר אלעד ארזי 

 

   -ן בזה אבל אי   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 נו אני אומר לכם, רוצים את להבים עיר. אתם לא מאמינים לי?   : מר שלומי שטרית

 

 כמה יחידות לדונם?   מר יוסף ניסן: 

 

 לא נכון.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 הם דיברו על קומות.   : מר אלעד ארזי 

 

 כמה יחידות לדונם?   מר יוסף ניסן: 

 

 אני אומר דיברו על קומות.   : מר אלעד ארזי 

 

 לא, הם לא דיברו על קומות, דיברו על יחידות לדונם.   מר יוסף ניסן: 
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 לא, הם דיברו על קומות.   : מר אלעד ארזי 

 

 לא נכון.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -מה זה קומות  מר יוסף ניסן: 

 

 בישיבה... אני הייתי נוכח.   : מר אלעד ארזי 

 

 מה...  אי אפשר להגיד קומות אם לא יודעים כ  מר יוסף ניסן: 

 

 הוא דיבר על בנייה רוויה.   : מר שלומי שטרית

 

   -לא נכון, בתוכנית מגדירים  מר יוסף ניסן: 

 

 הוא דיבר על בנייה רוויה.   : מר שלומי שטרית

 

 לא נכון, בתוכנית מגדירים כמה יחידות לדונם.   מר יוסף ניסן: 

 

 אלעד, הם לא יכולים...    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 קומות. כמה קומות?    אין  מר יוסף ניסן: 

 

שם   : מר אלעד ארזי  שיהיו  אמרו  שהם  איתך,  יחד  סלע  חגי  עם  בישיבה  הייתי  אני 

 קומות. הם אמרו את זה במפורש.    2-3בנייני קומות של  

 

   -אבל יש הסכם כתוב   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 בישיבות שאני ואתה היינו בהם.   : מר אלעד ארזי 

 

עכשיו בונים קומות. אני זוכר את זה עכשיו. אז    הם אמרו שברהט  : מר שלומי שטרית

   -למה שלא יבנו פה 

 

 אבל יש תכנית שאושרה.   מר יוסף ניסן: 
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 אלעד, יש תכנית שאושרה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 נכון.   מר יוסף ניסן: 

 

 .  סגורה   חתומה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 נכון.   מר יוסף ניסן: 

 

 ...  מהפיתוח הכלכלי   שנייה, איך הגענו  : מר כפיר מימון

 

   -לדונם   4שאומרת במקסימום יהיה    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 נכון, נכון.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא רוויה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 נכון.   מר יוסף ניסן: 

 

 יש כתוב.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 נכון מאוד.   מר יוסף ניסן: 

 

 אני קראתי אותה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 נכון מאוד. הפעם אני מסכים איתך.   סף ניסן: מר יו 

 

   -מה שהם אמרו בעל פה אין לי מושג, אבל מה שכתוב   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 נכון.   מר יוסף ניסן: 

 

 זה מה שכתוב.    עייאש:   . גב' רונית ד 
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 אלעד לא מכיר.   מר יוסף ניסן: 

 

 יוסי, בוא נחזור רגע לפיתוח הכלכלי.   : מר כפיר מימון

 

 שהייתה לי בעיה? איזו בעיה?   עפר לוי: פרופ'  

 

 תכף אני אגיד לך.   : מר שלומי שטרית

 

 רגע שנייה עפר.   מר יוסף ניסן: 

 

 אני ממש דואג עכשיו.   פרופ' עפר לוי: 

 

 תחזור על הנושא מה העתיד הכלכלי שלנו.   : מר כפיר מימון

 

ע  מר יוסף ניסן:  לי  הנה אני אומר לכם, בשיחות שהיו  עכשיו  זהו  יש  אז  ם רמ"י, 

 את השטח של המדורות, בסדר? שהיה אמור להיות שמה מרכז קונגרסים וירידים.  

 

 תחזיר את לימור לוגסי.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

מציעים   מר יוסף ניסן:  והם  אטרקטיבי.  אזור  והוא  לרכבת  קרוב  שהוא  אזור  זה 

הזה   האזור  בכל  משרדים  שמה  בהחלט    63לבנות  שיכול  משהו  וזה  לידי  דונם.  לבוא 

יכול   זה  מארנונה.  ולהכנסות  ללהבים  כלכלי  לפיתוח  אתכם,  משתף  אני  והנה  ביטוי, 

של   גודל  סדר  לנו  שאנחנו    10להכניס  מה  את  שם  נפתח  אנחנו  אם  בשנה.   ₪ מיליון 

 מיליון ₪ לשנה. אז אנחנו נצטרך לקבל החלטה.    10חושבים,  

 

ד  רונית  סליח   עייאש:   . גב'  הרכבת?  תחנת  ליד  לא  דלק  למה  תחנת  ליד  לא  למה  ה, 

 התכוונתי?  

 

 כי שם הם רוצים גם לבנות בנייה רוויה.   : מר שלומי שטרית

 

אין   מר יוסף ניסן:  רוצים  אתם  בשרונים.  זה  את  לנו  מתנים  הם  שם  כי  פעם  עוד 

 בעיה, אתה רוצה לפתח שמה? תשווק את שרונים.  
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 הם רוצים משרדים שיעשו...   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 לא הבנתי, מי מחליט הם או אנחנו?   : מימוןמר כפיר 

 

 אנחנו.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -זה השטח שלהם, הוא לא השטח  מר יוסף ניסן: 

 

 שלנו מה זה?   : מר כפיר מימון

 

 מה זה שלנו?   מר יוסף ניסן: 

 

 תחום השיפוט שלנו מה זה?   : מר כפיר מימון

 

 נו ו?   מר יוסף ניסן: 

 

 טים יוסי.  אנחנו מחלי  : מר שלומי שטרית

 

שלך.   מר יוסף ניסן:  השיפוט  בשטח  אתה  לך.  שייך  לא  הוא  לרמ"י,  שייך  השטח 

 הוא לא שייך לך. מי שמשווק שטחים זה רק רמ"י, זה לא אתה.  

 

דנילוביץ'   : מר שלומי שטרית רוביק  מה  ראינו  עשה,  דנילוביץ'  רוביק  מה  ראיתי  אני 

 עשה.  

 

 י, זה לא אתה.  מי שמפתח את השטח זה רמ"  מר יוסף ניסן: 

 

אין   : מר שלומי שטרית להם  להגיד  דנילוביץ'?  רוביק  כמו  לעשות  יכול  לא  אתה  למה 

 בנייה אין כלום אין שום דבר, לכו תעזבו, תשחררו.  

 

התפיסה שלך הפיתוח כלכלי, שאתה חושב שזה השטח שלך, אולי   מר יוסף ניסן: 

 המקור של הטעות היא שם.  

 

ר  : מר שלומי שטרית הוא  להגיד  אבל  יוכל  שהוא  ספינינג,  שיהיו  פרויקט  לעשות  ץ 
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 בבחירות, את מבינה? אין אוויר. זאת הסיבה.  

 

 -יש איזה  : מר כפיר מימון

 

מסתיר מאיתנו שרוצים לבנות פה משרדים, פתאום ככה באקראי   : מר שלומי שטרית

 אנחנו יודעים.  

 

 כן, ממש ככה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מתכוונים לעשות?  אז מה   : מר כפיר מימון

 

 מה אנחנו עושים פה בכלל, אני לא מבין.   : מר שלומי שטרית

 

   -אני מביא את זה בפניכם  מר יוסף ניסן: 

 

 אתה מביא את זה באקראי.   : מר שלומי שטרית

 

לישיבה הבאה. מבחינתי אם   מר יוסף ניסן:  גם  זה  נביא את  זה,  על  צריך לחשוב 

 קום בהחלט, כן.  נקבל החלטה שכן הולכים על זה, יש מ 

 

   -אני חושב ש  : מר כפיר מימון

 

 זה שטח שהוא די מיידי לאפשר אותו לטובת משרדים.   מר יוסף ניסן: 

 

   -זה לא סותר את ההתנגדות שלך רבת השנים   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 לא, לא.   מר יוסף ניסן: 

 

 זה לא סותר?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

היה   מר יוסף ניסן:  שמה  כי  אירועים  א לא,  אולם  על  אירועים,  אולם  להיות  מור 

 אני מתנגד גם היום.  
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   -רגע אני לא מבין, אם כפיר לא היה מעלה את השאילתה הזו  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 לא היינו יודעים.   : מר שלומי שטרית

 

   -אז אין דיון על ה  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 לא.   : מר שלומי שטרית

 

 ?  מקום ההוא  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 זה עלה רק לאחרונה.   מר יוסף ניסן: 

 

 רק הוא.   : מר שלומי שטרית

 

לי   מר יוסף ניסן:  אמרו  אז  רמ"י.  עם  שלי  בפגישה  וחצי  חודש  לפני  עלה  זה 

   -תשמע 

 

   -ואז הם העלו את האפשרות  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 הם העלו את האפשרות הזו כן.   מר יוסף ניסן: 

 

שר לזמן מישהו גורם לפה לישיבת מועצה בנושא  יש לי שאלה, אפ  : מר כפיר מימון

 הזה?  

 

 כן בהחלט.   מר יוסף ניסן: 

 

 שנבין מה טווחי הפעולה שלנו, מה אפשר, מה אי אפשר.   : מר כפיר מימון

 

לפני   מר יוסף ניסן:  המחוז  מתכנן  עם  זה  על  ישבתי  בהחלט,  אצלו    3כן,  שבועות 

 במשרד.  

 

   -בין בוא תביא אותו לפה שנ  : מר כפיר מימון
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 תביא את חגי סלע.   : מר שלומי שטרית

 

 מה גבולות הגזרה שלנו, ואז נעלה רעיונות.   : מר כפיר מימון

 

   -כן, אנחנו מבקשים שתזמין את חגי סלע פעם אחת  : מר שלומי שטרית

 

 אני רוצה להזמין את מתכנן המחוז, בשמחה.   מר יוסף ניסן: 

 

 תשמעו.   : מר שלומי שטרית

 

 ומר...  ת  מר יוסף ניסן: 

 

 בבקשה.    סלע וגם את חגי   : מר שלומי שטרית

 

 טוב.   מר יוסף ניסן: 

 

   -בנושא הזה  : מר כפיר מימון

 

 טוב.   מר יוסף ניסן: 

 

 פיתוח כלכלי ונשתדל להיות...   : מר כפיר מימון

 

 ... שאנחנו כל הזמן עסוקים בלחפש מה מתחבא מתחת לשטיח.    :גב' עדי זנד

 

גיבוי, כי הכול    בגלל זה  : מר שלומי שטרית גיבוי, הוא לא מקבל  נופל, אין לו  גם  הוא 

 בגניבות, הכול בשקרים.  

 

   -שלומי תפסיק  מר יוסף ניסן: 

 

 זה נכון קובי, מה זה נכון, זה אמיתי.   : מר שלומי שטרית

 

 בלי גניבות עזוב.   : קובי נודלמן   עו"ד 
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  3איזה פרויקט שלפני  שואלים שאילתה ורק על זה אנחנו מקבלים    עייאש:   . גב' רונית ד 

 שבועות.    3שבועות, הייתה לנו ישיבה לפני  

 

 נו?   מר יוסף ניסן: 

 

   -לפני שבועיים, לא יכולת לדווח אז? רק בגלל   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 לא, הפגישה שלי הייתה אחרי הישיבה הזאת.   מר יוסף ניסן: 

 

 ברור, לא ציפיתי לזה. כמו האוטובוס.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

ומהנדס המועצה לא שותף לדברים האלה? לא שותף. לא, מה אני   : מר שלומי שטרית

   -שואל, הוא לא צריך להיות. המידור הזה 

 

   -3.2טוב,   מר יוסף ניסן: 

 

ואתה   : מר שלומי שטרית ודני  שאלעד  זה  כן,  שקובי  זה  יוסי.  ליישוב  טוב  לא  הוא 

   -ביחד 

 

   -פתאום אתה דואג לאלעד  מר יוסף ניסן: 

 

 אין מטה, אין מטה.   : ר שלומי שטריתמ

 

 זה שאמרת לפטר אותו.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא, לא.   : מר שלומי שטרית

 

 זה שאמרת לי לפטר אותו.   מר יוסף ניסן: 

 

 אני אמרתי לפטר אותו?   : מר שלומי שטרית

 

 אני שמעתי.   פרופ' עפר לוי: 
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למשרד   מר יוסף ניסן:  אליי  באת  אתה  למשרד.  אליי  באת  תפטר  אתה  ואמרת 

 אותו.  

 

   -הוא הסיבה שאנחנו לא מסתדרים  פרופ' עפר לוי: 

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא רק אני שמעתי.   פרופ' עפר לוי: 

 

 אתה באת אליי למשרד, אתה לא זוכר?   מר יוסף ניסן: 

 

 שקר וכזב, אתם שקרנים.   : מר שלומי שטרית

 

 נו.  אבל יש פה עוד מישהי גם שהייתה ליד  פרופ' עפר לוי: 

 

 אתה שקרן כרגיל.   : מר שלומי שטרית

 

 שלומי, שלומי. עזוב, עזוב, נו. לא באת אליי למשרד.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא.   : מר שלומי שטרית

 

פל. מפתחים את  ת איך אתם כל הזמן סוטים מהעיקר ומתרכזים ב  פרופ' מתי ליפשיץ: 

   -פל ת ה 

 

 אתה מבין...  כי אתה כל הזמן מגלה דברים שפתאום   : מר שלומי שטרית

 

 הוא לא נותן לישיבה להתנהל.   פרופ' עפר לוי: 

 

 בשביל הפרוטוקול אנחנו...   : מר שלומי שטרית

 

 בלילה.    23:00חברים, בואו נסיים היום לפני   מר יוסף ניסן: 

 

 אתה מבין? אחד שלא יודע לנהל קיוסק.   : מר שלומי שטרית
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 טוב.   פרופ' עפר לוי: 

 

 איתנו פרטים כאלה ומתנהג אלינו כמו חנוונים.  מסתיר מ  : מר שלומי שטרית

 

 אני אף פעם לא ניהלתי קיוסק.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא ניהלת כלום בחיים.   : מר שלומי שטרית

 

 אבל אתה ניהלת בית קפה.   מר יוסף ניסן: 

 

 כלום לא, אני ניהלתי בית קפה כן.   : מר שלומי שטרית

 

 נו?   מר יוסף ניסן: 

 

 בית קפה.  גם   : מר שלומי שטרית

 

 אוקיי.   מר יוסף ניסן: 

 

 אתה לא ניהלת כלום.   : מר שלומי שטרית

 

 מי אמר לך?   מר יוסף ניסן: 

 

שתצביע   : מר שלומי שטרית הספורט  ברשות  אותך  מינה  לוי  אלי  עבדת,  מה  יודע  אני 

 לו, אם לא, גם זה לא היית עובד.  

 

 אלי לוי מינה אותי?   מר יוסף ניסן: 

 

 , אלי לוי...  כן  : מר שלומי שטרית

 

 עוד הפעם אתה לא בודק את הנתונים.   מר יוסף ניסן: 

 

 אנחנו בדקנו הכול.   : מר שלומי שטרית
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ליפשיץ   מר יוסף ניסן:  מתי  של  השאילתות  טוב,  בודק.  לא  אתה  פעם  .  3.2עוד 

ומה   ביישוב  עסקים  לאנשי  המשמש  עסקי  מרכז  קיים  הנוער  מועדון  ליד  האם  ככה, 

אז  שרון?  של  חלק    תפקידה  זה  הנוער,  ממועדון  חלק  זה  עסקי,  מרכז  לא  זה  קיים,  כן, 

 מהקומפלקס הזה.  

 

 זה מרכז עסקי.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מרכז צעירים.   פרופ' עפר לוי: 

 

 זה מרכז צעירים.   מר יוסף ניסן: 

 

 זה הוגדר כמרכז עסקי.    :גב' עדי זנד

 

   -לא, מרכז   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מה לא? מרכז צעירים, זו ההגדרה שלו.   פרופ' עפר לוי: 

 

 בסדר, זה מרכז צעירים שגם מכיל כן פעילויות לאנשי עסקים.   מר יוסף ניסן: 

 

   -צעירים לא יכולים להיכנס   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אבל תני לי לסיים, אני לא יכול, אי אפשר לדבר ככה.   מר יוסף ניסן: 

 

 . יש שם אנשי עסקים שעובדים?  רונית... מה ששאלתי  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

משרדים   מר יוסף ניסן:  יש  שם,  משרדים  מושכרים  שלהם  עסקים  אנשי  גם  יש 

 להשכרה.  

 

   -הם משלמים  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 משלמים דמי שכירות חודשיים כן.   מר יוסף ניסן: 
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 משרדים.    3יש שם   : מר שלומי שטרית

 

 על ידי שרון.    התוכנית המלאה הוצגה פה גם  פרופ' עפר לוי: 

 

 נכון.   מר יוסף ניסן: 

 

 כולם מאוד התרשמו.   פרופ' עפר לוי: 

 

 נכון.   מר יוסף ניסן: 

 

 הכול שם תואר כל מה שנעשה.   פרופ' עפר לוי: 

 

   -אגב שרון כתבה את התוכנית העסקית  מר יוסף ניסן: 

 

 מי זו שרון רק תגידו לי?   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 היישוב.  שרון תושבת   מר יוסף ניסן: 

 

 .  ינשנטיין ד  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אתה שאלת לגביה.   מר יוסף ניסן: 

 

 נכון, אז מה התפקיד שלה?   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 היא עזבה את זה.   מר יוסף ניסן: 

 

 יש להם תפקיד גם.   פרופ' עפר לוי: 

 

 עכשיו אנשי העסקים שמשתמשים משלמים מה? השכרה?   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 השכרה, יש שם משרדים להשכרה כן.   יסן: מר יוסף נ 

 

 משלמים השכרה.   פרופ' מתי ליפשיץ: 
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 -שכולם מאוישים כן. כל המשרדים להשכרה מאוישים כרגע  מר יוסף ניסן: 

 

 וכולם משלמים השכרה.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

המתנ"ס   מר יוסף ניסן:  זה  זה  את  שמפעיל  מי  כן.  שכירות  דמי  משלמים  כולם 

 אגב.  

 

 ים יחד(  )מדבר 

 

 היא מועסקת על ידינו?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

לציין.   מר יוסף ניסן:  חשוב  בהתנדבות,  העסקית  התוכנית  את  בנתה  שרון  אגב 

   -והיא גם עורכת שם הרצאות במסגרת המעוף שהיא שכירה שם 

 

 פורום עסקי דרך מעוף.   פרופ' עפר לוי: 

 

   -פורום עסקי שהם משלמים  מר יוסף ניסן: 

 

 מעוף...   ' עפר לוי: פרופ 

 

 הם משלמים תשלום עבור ההרצאות האלה.   מר יוסף ניסן: 

 

את   פרופ' מתי ליפשיץ:  מפעיל  המתנ"ס  איך  עסקי,  עניין  זה  אם  המתנ"ס,  איך  אבל 

 זה?  

 

 המתנ"ס יכול להפעיל את זה.   מר יוסף ניסן: 

 

 איך? מה? מו?   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

   -יש שם גם עוד  פרופ' עפר לוי: 

 

   -אנשים שהשכירו כרגע   10יש שם אנשי עסקים שהם   פרופ' מתי ליפשיץ: 
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 .  5-4, יש איזה  10לא, לא   מר יוסף ניסן: 

 

 , כמה משרדים יש שמה?  5-4איזה   : מר שלומי שטרית

 

 )מדברים יחד( 

 

 לא נו. כמה כסף המקום הזה מפסיד?  : מר שלומי שטרית

 

 תן למתי לדבר, נו.   מר יוסף ניסן: 

 

שם   י ליפשיץ: פרופ' מת  דמי    4יש  ומשלמים  המשרדים,  את  שמשכירים  אנשים 

 שכירות?  

 

 כן. אגב ביום חמישי יש שמה פאב שעובד שם.   מר יוסף ניסן: 

 

 אבל זה שכירות חודשית מתי.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 כמה הם משלמים? כמה יש לנו הכנסות מזה?    :גב' עדי זנד

 

 כירות?  מי קבע את דמי הש  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 )מדברים יחד( 

 

יניב   מר יוסף ניסן:  הוכמן.  יניב  את  גם  לציין  צריך  עסקית,  תכנית  עם  ישבו 

 הוכמן גם עזר לנו, הוא כלכלן, הוא יש לו משרד שהוא משכיר בבאר שבע. 

 

 )מדברים יחד( 

 

אחד   פרופ' מתי ליפשיץ:  כל  מתפללים  כולם  פה.  הכנסת  בבית  כמו  אנחנו  חבר'ה 

אנשי עסקים ששכרו את    4שואל, אני רוצה פה להיות מדויק, יש כרגע    בתפילה שלו. אני 

 המקום ומשלמים דמי שכירות.  
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 שהם שכרו משרדים במקום, יש משרדים.   מר יוסף ניסן: 

 

אין   פרופ' מתי ליפשיץ:  שכירות.  דמי  משלם  מהארבע  אחד    4יש    6אין    5וכל 

 שמשלמים דמי שכירות.  

 

 כן, כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 אבל...    :עדי זנד גב'

 

 למיטב זיכרוני כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 יש מנויים מסוג אחר של כניסה... ספייס.   פרופ' עפר לוי: 

 

   -כן, יש כרטיסים מסוג אחר  מר יוסף ניסן: 

 

 לפי שעה, לפי זה.   : חגית מ. מימון גב'  

 

שימוש   מר יוסף ניסן:  דמי  שמשלמים  גדול  סלון  עוד  יש  יש  שמה  שגם  חודשיים 

 אבל יש.    ה אנשים שמשתמשים, לא הרב 

 

 ומשלמים תמורת השימוש.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 כן, כן, תשלום חודשי קבוע.   מר יוסף ניסן: 

 

   -וגם לאירועים חברתיים לאירועים פרטיים  פרופ' עפר לוי: 

 

משתמשים   מר יוסף ניסן:  אנחנו  גם  פרטיים.  אירועים  הרצאות,  שמה  יש  כן, 

 במקום.  

 

 שמשכירים את המקום.   י ליפשיץ: פרופ' מת 

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 
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המקום,   פרופ' מתי ליפשיץ:  את  השכירו  קבוע  שבאופן  העסקים  אנשי  כל  אבל 

 משלמים באופן קבוע שכירות.  

 

 משלמים באופן קבוע ברור.   מר יוסף ניסן: 

 

 וכל הרביעייה משלמת את אותו סכום או מה?   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 אני חושב שכן.   : מר יוסף ניסן 

 

 אותם דמי שכירות?   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 מה זה זה חודשי?    :גב' עדי זנד

 

 ₪ בחודש, כן.    1,500 מר יוסף ניסן: 

 

 זה שכירות חודשית?    :גב' עדי זנד

 

 שכירות חודשית כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 יס שימוש?  הם משלמים שכירות חודשית או על בס   :גב' עדי זנד

 

 חודשית.   מר יוסף ניסן: 

 

 כמה כסף המקום הפסיד?   : מר שלומי שטרית

 

   -₪ לחודש   1,500אז אני רוצה להבין,   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

   -לא אצלי, אני לא מנהלת  : חגית מ. מימון גב'  

 

 אז מי מנהל את זה?   : מר שלומי שטרית
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 על כל משרד קטן כזה כן.   מר יוסף ניסן: 

 

אינטרנט   י ליפשיץ: פרופ' מת  שירותי  גם  מאיתנו  מקבלים  הם  קטן.  משרד  כל  על 

 ודברים אחרים?  

 

 כן.   פרופ' עפר לוי: 

 

 גם ניקיון, קפה, מכונת קפה הכול שם.   : מר שלומי שטרית

 

 ארנונה.   : מר כפיר מימון

 

 .  on the house : מר שלומי שטרית

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 בות גם שאפשר להשכיר.  יש שם חדר ישי  פרופ' עפר לוי: 

 

 אלעד כמה כסף המקום מפסיד?   : מר שלומי שטרית

 

 יש שם חלל סלוני שאנשים משכירים.   פרופ' עפר לוי: 

 

 .  4שוכרים, אני לא מכיר שיש    2אני מכיר שכרגע גם יש רק   : מר אלעד ארזי 

 

 שוכרים. וכמה כסף המקום מפסיד כל חודש?    2יש רק   : מר שלומי שטרית

 

 אני לא יודע.   : ארזי   מר אלעד 

 

 תביא לנו את זה בבקשה לישיבה הבאה.   : מר שלומי שטרית

 

   -מי מנהל את ה   :גב' עדי זנד

 

 זה המתנ"ס.     :דובר
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   -רגע חגית, את לא יודעת להגיד  : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 רישום של ההכנסות וההוצאות?    :גב' עדי זנד

 

 זה המתנ"ס.  : חגית מ. מימון גב'  

 

 זה המתנ"ס.   : שטרית מר שלומי

 

 מי מנהל את הרישום של ההכנסות וההוצאות?    :גב' עדי זנד

 

 זה הכול במתנ"ס.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 המתנ"ס.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 זה הכול במתנ"ס.   מר יוסף ניסן: 

 

 אפשר לקבל את הנתונים האלה?    :גב' עדי זנד

 

 כן בהחלט.   מר יוסף ניסן: 

 

 ופי.  י   :גב' עדי זנד

 

 האם הם כל יום בשבוע שם נמצאים השניים...?   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 כן, כן.   מר יוסף ניסן: 

 

   -₪ זה ערך נכון? שירותי אינטרנט, שירותי זה   1,500-ו  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

   -כן, דנו בזה, הקמנו איזו ועדה שדנו בזה, וקבענו מחירון  מר יוסף ניסן: 

 

 טוב מידי פעם לעשות רביזיה לראות מה קורה, נכון?    לא, זה  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 כן, כן.   מר יוסף ניסן: 
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   -we workהמודל היה   פרופ' עפר לוי: 

 

כי את לוחות הברית קיבלנו גם, אבל אנחנו מידי פעם עושים להם   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 רביזיה.  

 

 לא מידי פעם, על בסיס יומיומי.   מר יוסף ניסן: 

 

   -לא, אני מעלה את זה, כי יכול להיות שיש פה ניצול  יץ: פרופ' מתי ליפש 

 

לנו   מר יוסף ניסן:  ותיתן  הבאה,  לישיבה  תבוא  שיעל  מציע  אני  מה,  יודע  אתה 

 סקירה על המקום.  

 

 תזמינו את יעל בבקשה.    אז אנא  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 בסדר אין בעיה.   מר יוסף ניסן: 

 

 לישיבה הבאה.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 אני מציעה שיעל תציג את הנתונים.   : חגית מ. מימון   גב' 

 

עוד לא ברור לי את הקשר בין המתנ"ס לאנשי עסקים, אני לא כל   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 כך מבין את זה, אז תזמינו את יעל.  

 

 אין בעיה.   מר יוסף ניסן: 

 

 רשמתי.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 .  100%בסדר   מר יוסף ניסן: 

 

 יעל תציג את הנתונים.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 תמיכות בסוף.   גב' עדנה זטלאוי: 



 

 89 

 

 התמיכות בסוף.   מר יוסף ניסן: 

 

 בשאילתה.    2גן יערה יש לי מספר   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

בעלת   מר יוסף ניסן:  עובדת  בו  וילדים  להורות  כמרכז  משמש  יערה  גן  האם  כן, 

 דש שנפתח עכשיו.  מקצוע בנושא במשרה חלקית של המועצה? כן, זה מועדון ח 

 

 מתי נפתח?   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 עכשיו הוא בתהליכי סיום אפילו.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא בטוחה שהוא נפתח.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 בתהליכי סיום.   מר יוסף ניסן: 

 

 מה זה מועדון? מה זה?   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 חה.  לא, זה מרכז משפ  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 זה גן ילדים ישן ששיפצנו אותו.   מר יוסף ניסן: 

 

   -לא, ביערה הילדים שלי היו שם, אני יודע מה זה גן יערה  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 אז שיפצנו.   מר יוסף ניסן: 

 

בין   פרופ' מתי ליפשיץ:  הקשר  שם,  יש  מה,  ששאלתי.  השאלה  את  מכיר  לא  אני  אבל 

 הורים לילדים בעייתיים, מה זה?  

 

 לא רק.   : קובי נודלמן   ו"ד ע 
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 לא רק. אתה רוצה לומר?   מר יוסף ניסן: 

 

   -זה לא רק  : קובי נודלמן   עו"ד 

 

את   מר יוסף ניסן:  שלנו,  השפ"ח  את  משמש  הזה  מהמועדון  חלק  רגע,  רגע, 

 השירות הפסיכולוגי.  

 

 השירות הפסיכולוגי.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 שייך להם.    יש להם כניסה אחורית, וזה  מר יוסף ניסן: 

 

צרכים   : קובי נודלמן   עו"ד  מיני  כל  להם  שיש  לילדים  שנותנים  שירותים  שמה  יש 

אנשי   את  מרכזים  ולכן  מקצוע,  בעלי  זה  בחוץ,  גם  למצוא  מתקשים  שהם  מיוחדים 

יש   משפחות,  של  ופעילות  הערב  בשעות  הורים  של  פעילות  שמה  יש  שמגיעים.  המקצוע 

ת קהילתית נטו. זה מרכז, וגם בזמנו אישרנו את זה  פעילות של נשים בהיריון, יש פעילו 

 פה את התב"ר לשיפוץ המקום.  

 

 עשינו שיפוץ.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 נכון, להתאים אותו.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 עבר במועצה.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 ומי אחראי על כל הנושא הזה?   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 ת, שהיא מועסקת דרך המתנ"ס.  יש בחורה בשם ענ  מר יוסף ניסן: 

 

 ענת מישורי.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 ענת מקבלת משכורת מהמועצה?   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 מהמתנ"ס, מהמתנ"ס.   מר יוסף ניסן: 
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 לא, מהמתנ"ס.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 מהמועצה כן.   : מר שלומי שטרית

 

 היא מקבלת מהמתנ"ס.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 עוד פעם אתה לא בודק?   מר יוסף ניסן: 

 

 זה המועצה, זה לא המתנ"ס.   : מר שלומי שטרית

 

 עוד הפעם אתה לא בודק.   מר יוסף ניסן: 

 

 זה אותו דבר, זה אותו כיס.   : מר שלומי שטרית

 

 מהמתנ"ס.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 מדויק, להיות מדויק.   מר יוסף ניסן: 

 

 זה אותו כיס, אותו כיס.   : מר שלומי שטרית

 

 בסוף אתה מסבסד...   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 )מדבירם יחד(  

 

   -אנחנו מסבסדים את המתנ"ס  : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 בסדר מתי?   מר יוסף ניסן: 

 

 אבל זו פעילות קהילתית.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 זאת אומרת ענת מקבלת משכורת לא מהמועצה.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 תנ"ס.  לא מהמועצה, מהמ  מר יוסף ניסן: 
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 מהמתנ"ס.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

מסבסדים   פרופ' מתי ליפשיץ:  אנחנו  אבל  בסדר,  זה  המתנ"ס  את  מסבסדים  אנחנו 

 אותו גם על הרבה דברים אחרים.  

 

 נכון, נכון.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 נכון מאוד.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ילתית נטו.  אבל זה פעילות קה  : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 נכון.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מתי אגב ענת נכנסה לעבודה?   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 חודש.   מר יוסף ניסן: 

 

 פחות מחודש אפילו.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 חודש.   מר יוסף ניסן: 

 

 אוקיי.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 וזה גם אחרי דחיות ודחיות כדי לחסוך קצת.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

. האם ישנם משפחות בלהבים שאינם משלמים  3? סעיף  3כן, סעיף   מר יוסף ניסן: 

 מים או שהסירו להם את מד המים?  

 

   -אני עניתי שהייתה משפחה אחת  : חגית מ. מימון גב'  
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לי   פרופ' מתי ליפשיץ:  אמרת  ואת  קיבלתי,  ולא  מספר  קיבלתי  לא  אבל  לי,  ענית  את 

   -שהיועץ, סליחה מבקר המועצה 

 

 לא, אז אני מסבירה עכשיו.   : חגית מ. מימון   גב' 

 

 בודק את זה.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 אני מסבירה עכשיו.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 איפה המבקר?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 קיבלתי... מה שנקרא.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

בישיב  : חגית מ. מימון גב'   להציג  לשאילתות  התשובות  את  לי  אמרו  ואז  ת  נכון. 

 מועצה, אז אני מציגה.  

 

 הנה המבקר הגיע.   : מר שלומי שטרית

 

 אוקיי, אז כולי אוזן, כולי עין ואוזן.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

ניתוק   : חגית מ. מימון גב'   לגבי  בעקבות  ה אז  לו,  נותקו  שהמים  אחד  תושב  היה  מים, 

בסד  הכול  המים  חזר  הוסדר  שזה  ברגע  נכסים.  כונס  של  דין  עורך  של  מה  הוראה  זה  ר, 

שהתחילה   בנושא,  ביקורת  עורך  המבקר  אכן  משלמים.  שלא  חייבים  מבחינת  שהיה. 

 לפני כמה חודשים.  

 

 גם של מים וגם של ארנונה הכול.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 של הכול.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 של הכול.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -ייתה שאם תושב לא משלם של הכול. עד היום המדיניות ה  : חגית מ. מימון גב'  
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 לא מדיניות, זה משרד הפנים.   מר יוסף ניסן: 

 

בשנה   : חגית מ. מימון גב'   הפנים.  ממשרד  נתחיל  אחר.  משהו  מסבירה  אני  שנייה,  לא 

   -וחצי האחרונות כל הנושא של האכיפה מאוד ירד, זו הייתה הוראה של משרד הפנים 

 

 בגלל הקורונה.    :גב' עדי זנד

 

ה  : מ. מימון חגית  גב'   עד  היו  והכול,  האבטלה  דמי  כל  שגם  לב  שימו  הקורונה.  -בגלל 

בדיוק. זה אומר שגם אנחנו מאז התחלנו את האכיפה יותר רצינית. עד היום    30.6.2021

תקופות, לא היו שולחים להם    2בלי קשר לקורונה גם לפני, תושבים שלא היו משלמים  

הו  אני  השבוע  טלפונים.  עושים  היו  שלא  התראה,  כאלה  שגם  חדשה,  הנחיה  צאתי 

לעשות איתם אכיפה. להתקשר התראה ראשונה, התראה    2משלמים   תקופות, להתחיל 

 שנייה וכן הלאה. זה בסביבות החצי מיליון ₪ כאלה שלא שילמו.  

 

 כמה משפחות?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 תקופות.    2משפחות שלא שילמו    70,  70 : חגית מ. מימון גב'  

 

 וואוו הרבה.    :נדגב' עדי ז

 

 זה בדרך כלל מרכיב גדול מאוד.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

ה  : חגית מ. מימון גב'   הסביבות  את  יש  ובנוסף  מאוד,  גדול  מרכיב  כלל  בדרך  -זה 

זה    400,000 כי  חייבים.  לזה  לקרוא  מעוות  די  שזה  האחרון,  התשלום  ממש  שזה   ₪

ב  התלוש  את  מוציא  שאתה  ב   1-מספיק  הו   15-לחודש,  דו"ח  הוא  בתוך  כבר  להיות  פך 

 החייבים.  

 

 רגע,... אותי אם הבנתי אותך נכון.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 כן.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 משפחות לא משלמות מים?    70 פרופ' מתי ליפשיץ: 
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 תקופות.    2 מר יוסף ניסן: 

 

 תקופות.    2לא,   : חגית מ. מימון גב'  

 

 תקופות.    2 פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 תקופות.    2מעל   לביא:   מר שמואל 

 

 זה קורה, זה קורה.   מר יוסף ניסן: 

 

 זה קורה.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 תגידי לו שזה לא דבר חריג, אם זה חריג או לא.   מר יוסף ניסן: 

 

בשנים   : חגית מ. מימון גב'   ההיפך  קורה.  תמיד  זה  קורה,  תמיד  זה  חריג,  לא  זה  לא, 

קשרים אליהם מסדירים איתם וזה היה בסדר.  קודמות אפילו לא היו התראות, היו מת 

ריבית   מחשבת  המערכת  אוטומטית  והצמדה.  ריבית  עליו  יש  שלהם  שהחוב  כמובן 

 והצמדה.  

 

 הא הם פשוט שוכחים? מה איך זה עובד?   : מר כפיר מימון

 

 אין להם הוראות קבע, או שהם שוכחים או שהם מושכים זמן.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 ... מבקר המועצה בנושא הזה?   יץ: פרופ' מתי ליפש 

 

 מה?   מר שמואל לביא: 

 

 מה אתה עושה כרגע בנושא הזה?   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 )מדברים יחד(  

 

 .  2%-אני הצעתי לעודד הוראת קבע ולהחזיר את ההנחה של ה  גב' עדנה זטלאוי: 
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 גם אני חושבת.   : חגית מ. מימון גב'  

 

היא   פרופ' מתי ליפשיץ:  שאלתי,  כל  אני  את  בודק  כרגע  המועצה  שמבקר  לי  אמרה 

 הנושא של אלה שלא משלמים, מה אתה בדיוק עושה?  

 

את   מר שמואל לביא:  עשיתי  אני  משלמים,  שלא  אלה  את  בודק  לא  אני  לא,  לא, 

הבדיקה הזאת והנתונים שהגזברית מציגה הם נכונים. זה מה שבדקתי, זה מה שקורה.  

גבי  נעשתה  לא  כי  הייתה  שלי  צריך  הבדיקה  רבותיי  אמרתי  זה.  על  עליתי  ואז  יה. 

זה,   את  ראתה  חגית  לתגובה,  הדו"ח  את  הבאתי  בדיקה,  עשיתי  גבייה.  לעשות  להתחיל 

 הבינה שצריך להתחיל לעשות, ופועלים עכשיו מתחילים לפעול.  

 

   -אבל אין חובות אבודים, זאת אומרת יש  : מר כפיר מימון

 

 ם אין.  לא, לא, חובות אבודי  מר שמואל לביא: 

 

 לא, לא, אין אבודים.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 בסדר...   : מר כפיר מימון

 

   -לא, לא, אני טוען אחרת  מר שמואל לביא: 

 

   -יש כמה תושבים שהם  : חגית מ. מימון גב'  

 

 לא, אני טוען שהגבייה חייבת לגבות באופן מלא ושוויוני.   מר שמואל לביא: 

 

 ואקטיבי.   : מר כפיר מימון

 

להיות,   ואל לביא: מר שמ  יכול  לא  זה  גבייה סלקטיבית.  פה אסור שתהיה  כי  בסדר, 

   -אלא אם כן אתם תחליטו שאתם נותנים מאפשרים לתושבים 

 

 אי אפשר, גם משרד הפנים לא יאשר.   מר יוסף ניסן: 

 

לא   מר שמואל לביא:  לכולם.  גורף  להיות  צריך  זה  אבל  בסדר.  זה  ואז  לשלם,  לא 
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אחד   שאף  להיות  להפעיל  יכול  חייבים  לכן  לעצמם.  דין  שעושים  אנשים  ויש  יודע,  לא 

הליכי   עליו  שהפעלת  בלי  למישהו  בטענה  לבוא  יכול  לא  אתה  החוק.  זה  גבייה,  הליכי 

 גבייה, התראה ראשונה, התראה שנייה, ועיקולים בחשבון הבנק זה הכול.  

 

כמו   : חגית מ. מימון גב'   משהו  שיש  להגיד  יכולה  בעייתי   10אני  כאלה  שהם  ויש  ים, 

ה  שכל  אומר  זה  עיקולים.  וגם  שנייה,  התראה  ראשונה,  התראה  להם  האלה    10-שיצא 

 מטופלים.  

 

 יש לי רעיון.   : מר כפיר מימון

 

 כן.   : חגית מ. מימון גב'  

 

תראו   : מר כפיר מימון ואז  בצבע,  המים  את  לו  תצבעו  בתשלומים  שמפגר  מי  כל 

 שילמו.    אותם בסופר בצבע כחול, ואז תבינו שהם לא 

 

 לא, לפני בדיקת זה.   : חגית מ. מימון גב'  

 

צריכים   : מר שלומי שטרית אנחנו  שאלה.  המבקר  את  לשאול  רוצה  אני  רגע  שאלה, 

 לקבל דו"חות כספיים כל חצי רבעון, נכון?  

 

 עוד פעם לא בדקת.   מר יוסף ניסן: 

 

 כל רבעון.   מר שמואל לביא: 

 

 למה לא קיבלנו?   : מר שלומי שטרית

 

 תשאל את הגזברית, תשאל את ראש המועצה, זה לא אני.   שמואל לביא: מר  

 

 קודם כל דו"ח רבעוני זה תמיד חודשיים אחרי.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 כן.   : מר שלומי שטרית

 

רבעון   : חגית מ. מימון גב'   בדיוק חודשיים    1דו"ח  זה  מצוין,  יוני, שזה  שודר בתחילת 
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 הסתיים השבוע, הוא כבר שודר למשרד הפנים.  בגלל החגים,    2אחרי. דו"ח רבעון  

 

 אנחנו חודש עשירי אנחנו.   : מר שלומי שטרית

 

 את יכולה אפילו להגיד להם מה קורה שם.   מר יוסף ניסן: 

 

 אנחנו בחודש עשירי.   : מר שלומי שטרית

 

 תני להם מילה, את רוצה להגיד מילה?   מר יוסף ניסן: 

 

   -שירי שהיה חודש שלם אנחנו בחודש ע  : חגית מ. מימון גב'  

 

 אנחנו כבר צריכים לאשר גם את זה וגם את השני.   : מר שלומי שטרית

 

 שהיה חודש שלם של חגים.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 היה דחייה, דחו גם את המע"מ.   : מר כפיר מימון

 

 דחו את הכול, בגלל החגים.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 צי שנתי?  את רוצה לומר משהו על הח  מר יוסף ניסן: 

 

 חצי שנתי מאוזן.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 מאוזן?   : מר שלומי שטרית

 

   -כן. אפילו בעודף קטן  : חגית מ. מימון גב'  

 

 לצערך שלומי.   מר יוסף ניסן: 

 

 ₪.    40,000של   : חגית מ. מימון גב'  

 

 לצערי? אני יודע דברים אחרים, אני יודע.   : מר שלומי שטרית
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 מע בטון.  ככה נש  פרופ' עפר לוי: 

 

 אני יודע דברים אחרים חגית.   : מר שלומי שטרית

 

 -זה הסתדר, אני יודעת  : חגית מ. מימון גב'  

 

אנחנו   : מר שלומי שטרית הסתדר.  הכול  אז  אותך  לפטר  לא  הבטיח  הוא  הסתדר, 

נגן   אנחנו  פה  אני  עוד  כל  תפחדו.  אל  פה  העובדים  על  מגן  עליך.  מגן  לך,  אמרתי  איתך, 

 עליכם.  

 

 יוסי ברשותך.    עפר לוי: פרופ'

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 אני אגן עליך מההגנה של קובי עליך.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 זה אומר שאתה לא מגן עליי.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 -אני רק רוצה להשלים פרטים לגבי באז  פרופ' עפר לוי: 

 

 לגבי מה?   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 את הנתונים.  לגבי באז לדייק   פרופ' עפר לוי: 

 

 המרכז העסקי.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

ו   3אז יש שם בסך הכול   פרופ' עפר לוי:  להשכרה על    1-משרדים להשכרה קבועה, 

אחד   הקיץ  בתחילת  מושכרים,  היו  המשרדים  שלושת  סדנאות.  חדר  ועוד  שעתי,  בסיס 

 ₪.    1,200. השכירות לחודש  3משרדים מתוך    2התפנה, אז אכן נכון להיום יש  

 

 ₪?    1,200 פרופ' מתי ליפשיץ: 
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 כן.   פרופ' עפר לוי: 

 

 אני יכול להשכיר?   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 כן בטח.   מר יוסף ניסן: 

 

 זה מחיר אטרקטיבי.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 התפנה אחד.   מר יוסף ניסן: 

 

 )מדברים יחד(  

 

גם שאפשר   פרופ' עפר לוי:  עוד אחד  יש  על בסיס שעתי, אבל  יש אחד  לשכור  לא, 

 קבוע ופנוי כרגע. כרגע יש משרד אחד פנוי להשכרה קבועה.  

 

 זה קרה לאחרונה, זה קרה לאחרונה.   מר יוסף ניסן: 

 

 כן.   פרופ' עפר לוי: 

 

   -משרדים   4בסדר אוקיי, אז מתי זה המצב, יש   מר יוסף ניסן: 

 

 בסדר.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

   -התפנה   1בסיס שעתי,    1 מר יוסף ניסן: 

 

 וחדר סדנאות שגם אפשר להשכיר.   עפר לוי:   פרופ' 

 

   -אגב יש ביקוש לזה. צריך פשוט  מר יוסף ניסן: 

 

 מה זה ביקוש?   : מר שלומי שטרית

 

ש  פרופ' מתי ליפשיץ:  חושב  כפיר  מכפיר,  אחרת  חושב  אני  סביר,    1,200-טוב,  זה   ₪

 אני חושב שלא, אבל בסדר.  
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 .  2021  טוב. טוב אישור ועדת תמיכות  מר יוסף ניסן: 

 

ד  רונית  בנושא    עייאש:   . גב'  אתה  אם  בבקשה,  שלי  שאילתה  הייתה  לא,  לא,  לא, 

 שאילתה, אז תסגור את הפינה גם.  

 

 מה זה?   מר יוסף ניסן: 

 

 בנושא חינוך.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -וי נכון. הא אבל השאילתה שלך הגיעה אחרי שהוצאתי  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 א.  ל   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -כן. אחרי, כמה ילדים  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 עניתי על הזה, כי חיכיתי לאג'נדה.    -את צודקת   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -חבר'ה אני רק רוצה להגיד לכם משפט בקשר  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 )מדברים יחד(  

 

כרופא עצמאי במתחם של   פרופ' מתי ליפשיץ:  אני משלם עמלה  עדנה כמה  יודעת  את 

   -ופת חולים כללית? כי אני משתמש במים ק 

 

 במשרדים, בחשמל.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אני מצחצח שיניים.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 מתי אבל יש שם מזכירות, ושירותים...   : מר כפיר מימון

 

   -בסדר, אבל פה יש חשמל ומים  פרופ' מתי ליפשיץ: 
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 וכמה אתה משלם?   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 וארנונה שהיישוב משלם.   פשיץ: פרופ' מתי לי 

 

   -מתי יש שם אינטרנט   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אינטרנט.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 יש חדר ישיבות על מה אתם מדברים, לכו תראו איזה יופי.   : מר שלומי שטרית

 

   -₪   1,200 פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 אינטרנט סיבים מתי.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ה אתה משלם?  כמ  מר יוסף ניסן: 

 

בריאות   פרופ' מתי ליפשיץ:  שירותי  את  לחשוף  רוצה  לא  אני  יותר,  הרבה  הרבה 

 כללית, אבל הרבה הרבה יותר.  

 

   -יש לך סיבים לאינטרנט   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 נכון יש שם מזכירות, נכון.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

ד  רונית  זא   עייאש:   . גב'  פגישה,  במהלך  לך  ייפול  שלא  שם  שיש  יש  כמו  אומרת  ת 

   -במועצה 

 

 גיבוי.   : מר שלומי שטרית

 

ד  ועדיין המחיר פה    עייאש:   . גב' רונית  ככה יש ספציפית אליהם, תחשוב כמה זה יקר. 

   -הוא, במסגרת הכדאיות או הדו"ח רווח והפסד 

 

   -תבוא יעל נעלה את זה  מר יוסף ניסן: 
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 נוכל לראות את זה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

תבוא יעל. אז מה אנחנו עושים עם השאילתה של זה, אבל אם זה   יסן: מר יוסף נ 

   -בחינוך 

 

 לא, אבל מה אין בעיה, הייתה שאילתה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 שאלה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 כמה ילדים במוסדות החינוך אינם תושבי להבים.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 .  נכון, שאלה מאוד פשוטה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 יש דבר כזה בדיוק?   : מר שלומי שטרית

 

   -האם יש בלהבים   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 השב לכולם.  -כן, היא כתבה ב  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 ברור, אני שלחתי.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 הנה אני אביא לך אותה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -שאלה מאוד כמה ילדים שאינם תושבי, סליחה עפר,    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ברורה.   : מר שלומי שטרית

 

 מאוד ברורה ומאוד פשוטה לקבל עליה תשובה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 הא אין ילדים שאינם תושבי להבים שלומדים פה.   מר יוסף ניסן: 

 

 אין ילדים.    עייאש:   . גב' רונית ד 
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 אין.   מר יוסף ניסן: 

 

 הנה.  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 יש.  ברור ש   :גב' עדי זנד

 

 אין, ככול הידוע לי כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 אבל אתה צריך לדעת, זו שאלה מרכזית.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

ילדים בקיץ האחרון, משהו כמו   מר יוסף ניסן:  פניות כאלה    20אגב הגיעו הרבה 

 אנחנו דחינו.  

 

 מה?   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

   -ילדים שאינם תושבי להבים   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 שנמצאים במוסדות החינוך.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 שלומדים במוסדות החינוך.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

בסוף,   : קובי נודלמן   עו"ד  אותו  שהוצאנו  אחד  ילד  איזה  על  ענינו  אבל  אין,  בגדול 

   -אתה יודע 

 

עם   מר יוסף ניסן:  מתיישר  החינוך  משרד  וגם  שלא.  היא  המדיניות  אין.  אין,  כן, 

 ות הזו.  המדיני 

 

 נכון, נכון, נכון.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 זה אסור.   מר שמואל לביא: 

 

 מה זה, זה אסור. זה לא בכדי השאילתה הזו, זה אסור.    עייאש:   . גב' רונית ד 
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   -כן היה ניסיון  : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 זה המצב.   מר יוסף ניסן: 

 

 זה.  של מישהו לעבוד עלינו, והתייחסנו ל  : קובי נודלמן   עו"ד 

 

   -תמיד יהיה מישהו שינסה  מר שמואל לביא: 

 

 ברור.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 אוקיי, אז אין.   מר יוסף ניסן: 

 

 2021אישור תמיכות לשנת    -  4לסעיף  

 

 .  2021אישור תמיכות לשנת   מר יוסף ניסן: 

 

 יש לכם, הוצאנו פרוטוקול ממש חצי שעה לפני הישיבה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אז הגישו עוד דו"חות?   וי: פרופ' עפר ל 

 

 הגישו כן.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 כן השלימו.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 ולמזלנו עשינו את זה בשעה מאוחרת, אז כולם הגישו.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 מה הדיון? מה הנקודה?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

את הזה. בואו    תמיכות. אתם רוצים שאני אקצר לכם? אני אקצר  גב' עדנה זטלאוי: 

כל המסמכים   את  לנו  הגישו  מועדון חברים להבים  להבים, בסדר?  למועדון חברים  נלך 

עמותה   לכל  מנפיק  העמותות  שרשם  תקין  ניהול  אישור  למעט  לקבל,  צריכים  שהיינו 

עם   מייל  תכתובת  וקיבלנו  איתם  ביררנו  לשנה.  בתוקף  הוא  הזה  והאישור  שנה.  מידי 

 קאנטרי, אז לא מנפיקים להם אישור ניהול תקין.  רשם העמותות. שבשל היותם  
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 אין דבר כזה.   מר שמואל לביא: 

 

   -יש לנו את זה כתוב  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 כן, כן, כן, יש דבר כזה.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 על גבי שחור.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

מנוה  : חגית מ. מימון גב'   והם אמרו שכל הספרים שלהם  בדקו,  והם  באו  כמו  הם  לים 

   -שצריך 

 

   -מנוהלים כמו שצריך  גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -אבל את האישור  : חגית מ. מימון גב'  

 

 אבל הם לא מנפיקים, לקאנטרי הם לא מנפיקים.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -הרשמי של אישור ניהול כספים אי אפשר  : חגית מ. מימון גב'  

 

   -ה אם זאת עמותה, אם היא רשומה כעמות  מר שמואל לביא: 

 

 היא עמותה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אין...   מר שמואל לביא: 

 

 אם זו עמותה, זה רשם העמותות חייבים להיות.    :גב' עדי זנד

 

 היועץ המשפטי אתה צריך להתייחס לזה.   מר שמואל לביא: 

 

 היועץ המשפטי התייחס.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 .  ראינו את זה, ראינו את התשובה  : חגית מ. מימון גב'  
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   -יחד עם כל הוועדה  עו"ד יגאל ברק: 

 

 אנחנו דנו רק בנושא הזה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

ואמר,   עו"ד יגאל ברק:  העמותות  מרשם  מישהו  ידי  על  שנכתב  הזה  המייל  את   ...

לעמותות קאנטרי אנחנו לא נותנים אישור ניהול תקין, רק אישור הגשת מסמכים. כיוון  

   -ה משהו שהוא בסמכות מועצה לעשות שהפעלת קאנטרי הפעלת בריכה ז 

 

 נכון.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

אז בסמכות מועצה גם לתמוך בזה. לכן אם לא יוכלו לקבל אישור   עו"ד יגאל ברק: 

יכולים   יכולים... לא לתמוך בהם, כלומר אנחנו  ניהול תקין, אז זה מה שיש, אנחנו לא 

 אבל... לא מוצדק.  

 

 ה.  זו לא העיל  : קובי נודלמן   עו"ד 

 

זה לא העילה. אנחנו דנו בעניין הזה כמעט חצי שעה מכל הישיבה   גב' עדנה זטלאוי: 

בסך   תמיכה  ממליצים  שאנחנו  למסקנה  הגענו  ובסוף  זה    40,000שלנו,  התמיכה,  כל   ₪

כש  ביקשו.  שהם  מה  ההמלצה    35,000-כל  את  מאשרים  שאתם  אחרי  מיד  יועברו   ₪

 ₪ עם קבלת דו"ח ביצוע.    5,000-שלנו. ו 

 

 סליחה, את רוצה לסיים?   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 לא, מה שאתה רוצה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אני רוצה להעיר הערה, אנחנו מדברים על מרכז הספורט, נכון?   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 נכון.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

שנה,   : קובי נודלמן   עו"ד  כל  בהם  תומכים  אנחנו  בהם,  לתמוך  הולכים  אנחנו  אם 

שלנו  אנחנ  היחסים  מערכת  רמת  את  לשפר  שצריך  חושב  אני  בהם,  לתמוך  רוצים  ו 

בהיבט של החינוך, כי הרבה שירותים שאנחנו רוצים לסגור איתם, הם עושים לנו הרבה  
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 שרירים... הילדים שלנו.  

 

 נכון, אני מסכימה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -זה נושא של השחייה בבית הספר  : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 תן וקח.   דנה זטלאוי: גב' ע 

 

וחוגים של דגל החינוך שהם עושים לנו, עם הטניס בשנה שעברה,   : קובי נודלמן   עו"ד 

   -ועכשיו הם שמו לנו מחסום אנחנו השנה לא נותנים לילדים שלנו את החוגים האלה 

 

 חבל שלא דיברנו על זה כשאישרנו את התמיכות לשנה הבאה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אז אפשר לדבר על זה עכשיו לפני...   : למן קובי נוד   עו"ד 

 

 עכשיו אי אפשר.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אפשר להתנות.  : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 את התבחינים אישרנו, זהו.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 בסדר, אבל אפשר להתנות.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 אני מסכים עם קובי.   : מר כפיר מימון

 

 לגמרי.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 לגמרי מה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 יש שם מתקנים...   : מר כפיר מימון

 

 אני מציע, בואו נעשה פגישה אני ואתה ועם ענת בבריכה.   מר יוסף ניסן: 
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   -אפשר ברוח טובה, ואפשר בהחלט לגלות  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 הם בסדר, הם בסדר. הם בסדר, אין בעיה. הם בסדר בבריכה.   : מר שלומי שטרית

 

שחבל   : קובי נודלמן   עו"ד  תקציבים  גם  לנו  שיש  לכם  להגיד  רוצה  ואני  שחייה,   ...

 להפסיד אותם במשרד החינוך, גם לילדים שלנו.  

 

 לחוגים האלה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 נכון.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 יפה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 זה?    טוב אוקיי, בואו נתקדם אנחנו מאשרים את  מר יוסף ניסן: 

 

   -לא, נאשר את הכול בבת אחת  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 הכול ביחד.   מר יוסף ניסן: 

 

 אלא אם כן יש באמת איזה סיבות מדוע לא.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 חב"ד להבים.   מר יוסף ניסן: 

 

אוקיי, חב"ד להבים, גם העביר את הכול. בעניין של חב"ד להבים,   גב' עדנה זטלאוי: 

לתבחיני המועצה יש מקום שבמקרה    3לפעילות של חב"ד. אבל בסעיף  לנו אין תבחינים  

 וישנה איזה שהיא פעילות טובה לתושבי היישוב, אז באופן חריג אפשר לאשר להם.  

 

 לא, לא, יש איזה משהו שהם עונים שם.   מר יוסף ניסן: 

 

   -עדנה יש לי שאלה  : מר כפיר מימון

 

ח  גב' עדנה זטלאוי:  באופן  להם  לאשר  החינוך  אפשר  של  ובנושא  היות  תמיכה.  ריג 

להם   ואישרנו  לעניין הזה,  היה כסף  גם  אז  הגיש,  לא  פורמלי, אף אחד  ₪.    10,000הלא 
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שימו לב כל האישורים שלנו בדרך כלל פוצלו, כדי שתהיה לנו גם אפשרות בקרה. אחד  

הפנים   משרד  מנכ"ל  חוזר  של  התווך  אנחנ   4/2006מעמודי  איך  הוא  תמיכות,  ו  בעניין 

משאירים   אנחנו  אז  התמיכה.  את  קיבלו  שהם  אחרי  הנתמכים  הגופים  את  מבקרים 

 לעצמנו את הנקודות האלה לבקרה. כן כפיר.  

 

 לא, בסדר. תודה.   : מר כפיר מימון

 

להם   גב' עדנה זטלאוי:  אישרנו  על    8,000אז  שלכם  האישור  לאחר  מיד  שיועברו   ₪

ו  שלנו.  בוח   2,000-ההמלצה  מאזן  קבלת  אחרי  הצופים  ₪  תנועת  ביצוע.  ודו"ח  ן 

על    –העבריים   השליטה  שעברה.  בשנה  דבר  כאן  קרה  העבריים  הצופים  בתנועת  בעצם 

שהוא   המתנ"ס,  ידי  על  מנוהלים  שהכספים  משום  טובה,  יותר  הרבה  היא  הכספים 

אנחנו   כי  להם,  לאשר  רגוע  גם  ולכן  שלנו.  ביצועית  זרוע  שלנו,  עירונית  מעין  עמותה 

נש  שזה  הזאת  יודעים  הגבוהה  הבקרה  ומידת  האלה  בנסיבות  אז  הזה.  במקום  פה  אר 

לתנועת    ₪50%, אבל התבחינים מדברים על    105,000שיש לנו, אישרנו להם, הם ביקשו  

עד   רק  50%נוער,  לאשר  שיכולנו  כך  אישרנו    100,000.  כאן  וגם  ו   ₪80,000,  מיד   ₪-

 ...  ₪ אחרי קבלת דו"ח ביצוע   20,000

 

ד  רונית  מפעם    יאש: עי   . גב'  פה  עולים  אנחנו  כי  זה,  חייבת  אני  הסכומים,  על  שאפו 

 קודמת.  

 

 יש כסף במועצה, אין בעיה.   : מר שלומי שטרית

 

 ₪, סעיף תמיכות.    200,000יש   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 ₪ לתמיכות.    200,000שריינו   : חגית מ. מימון גב'  

 

 ממה?    50%,  50%עדנה מה זה   פרופ' עפר לוי: 

 

   -50%התבחינים מדברים ככה, עד   טלאוי: גב' עדנה ז 

 

 ₪.    200,000-מה   50% : חגית מ. מימון גב'  

 

   -מתקציב התמיכות  גב' עדנה זטלאוי: 
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 .  100%הא מהתקציב הכולל,   פרופ' עפר לוי: 

 

 לתנועות נוער.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 כן.    100%זה לא הבנתי   פרופ' עפר לוי: 

 

   -ל   10% גב' עדנה זטלאוי: 

 

 ₪.    200,000-בסדר גמור, זה מתוך ה  עפר לוי: פרופ'  

 

 ותזכרו שבפעם הקודמת אישרנו לקהילה המבוגרת.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 נכון.    :גב' עדי זנד

 

 ₪.    20,000 גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אוקיי, בסדר גמור.    :גב' עדי זנד

 

 מרימים להצבעה?   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 כן.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 צריך לאשר.   ואל לביא: מר שמ 

 

 תגידו יוסי מי בעד?   גב' עדנה זטלאוי: 

 

לסעיף   מר יוסף ניסן:  עוברים  אנחנו  טוב  אחד.  פה  כולם  התמיכות?  בעד  מי  כן, 

 הבא.  

 

 אין סעיף הבא.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אין סעיף הבא, סעיף הבא זה ישיבה הבאה.   מר יוסף ניסן: 
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 וף, הגענו אליה.  יש ישיבה סוף ס  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אנחנו סוגרים את הישיבה הזאת, פותחים ישיבה שלא מן המניין.   מר יוסף ניסן: 

 

אחד :  החלטה  פה  אישרה  המועצה  לשנת    הענקת   מליאת  המלצת    2021תמיכות  פי  על 

 ועדת תמיכות לפי הפירוט: 

 ₪   40,000  –מועדון חברים להבים  

 ₪   10,000  –חב"ד להבים  

 ₪   100,000  –תנועת הצופים העבריים  

 

 הישיבה ננעלה. 

 

 

 

 

 _____________ 
 יוסף ניסן מר  

 ראש המועצה 

 ____________ 
 גב' עדנה זטלאוי 
 מזכירת המועצה 

 
 
 


