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 : על סדר היום 

 פרידה ממנהלת מחלקת החינוך, גב' בתיה הרפז.  .1

2.  .  פרידה מהשוטר הקהילתי, מר יהודה אפללו

 : אישור פרוטוקולים  .3

 . 22.11.21מיום    10/21פרוטוקול ישיבה   3.1

 . 6.12.21מיום    2021ת  פרוטוקול ישיבה ח' שלא מן המניין לשנ  3.2

 דיווח ראש המועצה כולל עבירות פע"ר.  .4

 דיון מיוחד בנושא פינוי אשפה.  .5

 חילופי גברי במתנ"ס, ועדת ביטחון וועדת ערר.  .6

 מנהלת המתנ"ס.   –גב' יעל חמאוי    –סקירה אודות המרכז העסקי   .7

 סקירה / מצגת קונספט גנים.  .8

 מר יצחק אלפסי.   –דיווח קנסות ותורנויות אמבולנס   .9

 : אישור תב"רים  .10

 ₪ במימון    100,000נון הרחבת בית עלמין על סך  כ ת   –  407תב"ר   10.1

 קרן עבודות פיתוח.  

 ₪ מקרן    50,000  –  2022ציוד, מחשוב ותקשורת    –  408תב"ר   10.2

 עבודות פיתוח.  

   -₪    13,500  –  2018ת )ראיה(  י נגישות פיזית פרטנ   –  409תב"ר   10.3

 מצ"ב הרשאה ספציפית.    –מימון משרד החינוך  

גן לליוויי שמיעה    –  410תב"ר   10.4  מימון    -₪   30,000  –  2019הנגשת 

 מצ"ב הרשאה ספציפית.    –משרד החינוך  

   -₪    30,000  –  2020הנגשת כיתה לליקויי שמיעה    –  411תב"ר   10.5
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 מצ"ב הרשאה ספציפית.    –מימון משרד החינוך  

   –מימון משרד החינוך    -₪    111,800  –מרחבי הכלה    2  –  412תב"ר   10.6

הר  תב"רים  מצ"ב  עבור  אחת  מימון    –  413,  412,  411שאה  שנקראת 

 .  2020סל רשות עבור ביצוע קולות קוראים  

 מצ"ב    –מימון משרד החינוך    -₪    78,500גן חדשני    –  413תב"ר   10.7

תב"רים   עבור  אחת  סל    –  413,  412,  411הרשאה  מימון  שנקראת 

 .  2020רשות עבור ביצוע קולות קוראים  

 ₪ מימון    ₪82,300:    100,000  –גופני    מתקני כושר   –  414תב"ר   10.8

מצ"ב הרשאה אחת    –₪ מקרן עבודות פיתוח    17,700משרד החינוך,  

תב"רים   עבור    –  413,  412,  411עבור  רשות  סל  מימון  שנקראת 

 .  2020ביצוע קולות קוראים  

מספר   .11 )תיקון  ואבטחה(  שמירה  שירותי  )הסדרת  ללהבים  עזר  חוק  אישור 

 . 2022  –( התשפ"ב  1

 .  ות ה לשאילת תשוב  .12
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אני פותח את הישיבה, ערב טוב לכולם. יש לנו כמה נושאים היום   : יוסף ניסן מר  

בגלל   הקהילתי,  מהשוטר  פרידה  זה  והשנייה  מבתיה,  פרידה  זה  אחד  ביניהם  לדיון, 

את   לעשות  רוצים  כן  אבל  אנחנו  זה,  את  דחינו  אז  הישיבה  בקיום  ודאות  חוסר  שהיה 

 זה.  

 

 : אישור פרוטוקולים   -  3לסעיף  

 . 22.11.21מיום    10/21פרוטוקול ישיבה   3.1

 . 6.12.21מיום    2021פרוטוקול ישיבה ח' שלא מן המניין לשנת   3.2

 

  10/21. אישור פרוטוקולים, פרוטוקול ישיבה  3אני מתחיל מסעיף   מר יוסף ניסן: 

 .  22.11.21מיום  

 

 כבר שכחנו מה זה.     :דוברת

 

 מישהו הערות משהו? שום כלום. אז הפרוטוקול מאושר.  יש ל  מר יוסף ניסן: 

 

 . 22.11.21מיום    10/21פרוטוקול ישיבה  פה אחד את    מליאת המועצה אישרה :  החלטה 

 

 עם אמיר קמינצקי ופרופ'...    6.12.21-ויש את ה  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 זו ישיבה שלא מן המניין.   מר יוסף ניסן: 

 

 נכון.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 כן. יש מישהו שמתנגד? אז זה מאושר.   ף ניסן: מר יוס 

 

 הפרוטוקולים אושרו.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

אישרה :  החלטה  המועצה  את    מליאת  אחד  המניין  פה  מן  שלא  ח'  ישיבה  פרוטוקול 

 . 6.12.21מיום    2021לשנת  
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 . ( כולל עבירות פע"ר ) דיווח ראש המועצה    -  4לסעיף  

 

המוע  מר יוסף ניסן:  ראש  דיווח  בעבירות  טוב,  נתחיל  פע"ר.  עבירות  כולל  צה 

בשנה שעברה. אבל זה עדיין לא    8עבירות לעומת    3פע"ר. אנחנו עומדים בסוף ינואר על  

עוד   יעל  סליחה  האחרונים,  יומיים  ביום  גם  שקרו  דברים  פה  שיש  מכיוון  כלום.  אומר 

שבל"ר   פע"ר.  העבירות  את  אסיים  רק  אני  איתך.  אני    . 2022-ב   2  2021-ב   5דקה 

 .  1-ו   1התפרצות לדירה  

 

 מה זה שבל"ר.   : מר כפיר מימון

 

לרכב   מר יוסף ניסן:  התפרצות  רישיון.  ללא  רישוי,  ללא  ברכב  בשנה    2שימוש 

   -. המספרים הם קטנים 5מול    8. הסיכום הוא  0-ו   0השנה. התפרצות לעסק    0-שעברה ו 

 

 .  3מול    :גב' עדי זנד

 

קטנ 3מול   מר יוסף ניסן:  הם  המספרים  יש  .  לא    5ים,  עדיין  זה  הבדל,  עבירות 

   -אומר כלום ואנחנו 

 

 זה חודש אחד בסך הכל.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ?  2022מול    2021זה ינואר    :גב' עדי זנד

 

 זה רק ינואר כן, נכון.   מר יוסף ניסן: 

 

 כן.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אוקיי.    :גב' עדי זנד

 

 נקווה.   מר יוסף ניסן: 

 

 אבל השיפור פה...   לוי:   פרופ' עפר 
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   -כן ללא  מר יוסף ניסן: 

 

   -השער בכניסה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

עובדים   מר יוסף ניסן:  כדי להשיג  לשעה,  בשכר  שהוספנו  זאת הסיבה  ללא ספק. 

 יותר איכותיים.  

 

   -היו גם אירועים של שיתוף פעולה  פרופ' עפר לוי: 

 

   -אני שמח שזה  מר יוסף ניסן: 

 

 בין תושבים לקוחות.   לוי:   פרופ' עפר 

 

ד  רונית  מקבלים,    עייאש:   . גב'  הם  כמה  יודעת  אני  מקבלים,  הם  כמה  יודעת  לא  אני 

בשער   שעומדים  העובדה  עצם  כאילו  בשער.  שלהם  העמידה  על  משפיע  לא  זה  אבל 

 מבחינתי זה השינוי.  

 

 זה נכון.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא השכר שלהם יוסי.   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 גם, גם, גם האיכות של האנשים.   יוסף ניסן: מר  

 

 יש שם רושם חיובי.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 העובדה שהם עומדים בשער זה שינוי.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 נכון מאוד.   מר יוסף ניסן: 

 

   -של מאבטחים, של ניידות, של אורות  גב' עדנה זטלאוי: 

 

חברת   מר יוסף ניסן:  שנחליף  רצה  שלומי  גם  חברת  כן,  החלפנו  בסוף  שמירה, 

 שמירה.  
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 גם קב"ט שמתכלל מתדרך.   פרופ' עפר לוי: 

 

 כן לגמרי.   מר יוסף ניסן: 

 

 טוב, הבטחתי ליעל שאנחנו לא נעכב אותה.   מר יוסף ניסן: 

 

   -אנחנו נעבור ל  גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -נעבור לסעיף  מר יוסף ניסן: 

 

 רגע.    7נעבור לסעיף   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 .  7 יוסף ניסן: מר  

 

 מנהלת המתנ"ס.   –גב' יעל חמאוי    –סקירה אודות המרכז העסקי    -  7לסעיף  

 

 ערב טוב, נעים לפגוש אתכם אחרי שנתיים שאני עובדת פה.   גב' יעל חמאוי: 

 

 לגמרי.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

חושבת,   גב' יעל חמאוי:  אני  שנתיים  בדיוק  המתנ"ס  את  מנהלת  יעל  אני  טוב, 

באזז  שנתיים   על  הערב  לדבר  התבקשתי  יומיים.  קהילה    12פחות  צעירים  מרכז  על 

של   קבוצה  יש  לכאן.  הגיעי  טרם  עוד  שיפוץ  התחיל  המרכז  בעצם  שביישוב.  ועסקים 

מרכז   בעצם  אותו,  ולהפוך  המקום,  של  בייעוד  שינוי  שהוא  איזה  יזמה  שגם  מתנדבים 

ועסקים ומתנדבים  מהיישוב. עשו דברים מאוד    צעירים נטו להיות גם מרכז של קהילה 

וגם בבניית כל מיני מודלים. מישהו פה לא ביקר במקום   וגם בחשיבה  יפים גם בעיצוב 

 הזה? מישהו פה לא מכיר את המקום?  

 

 אני לא.    :גב' עדי זנד

 

שגם השם    12אז קודם את מוזמנת, מקום מאוד יפה. בעצם באזז   גב' יעל חמאוי: 

קהיל  חשיבה  של  תוצאה  הוא  מ שלו  בנוי  הוא  חלל    2-תית.  אחד  חלל  מרכזיים.  חללים 
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פינות ישיבה שונות, ומטבחון    5סלוני, שתכף נספר מה קורה בו, אבל חלל סלוני שיש בו  

בו   וחלל שיש  ועוד חלל שאפשר לשבת    3וכן הלאה.  ישיבות  ועוד חדר  משרדים קטנים, 

אחת לשבוע והוא  קהילתי שנמצא בו  ה לפאב  בו ללמידה. החלק הסלוני משמש היום גם  

מחזיקות   גם  הפאב  ואת  רצינית,  תנופה  גם  לו  אירוע    5נתן  בו  יש  מקסימות.  מתנדבות 

 אחת לשבוע.  

איזה   של  ביישוב  גדול  מאוד  לצורך  מענה  נתן  זה  פרטיים.  אירועים  מיני  כל  גם  בו  ויש 

ל  לערב  אותו  לקחת  שימוש  דמי  תמורת  שאפשר  פנים,  ומסביר  יפה  מתחם    4-שהוא 

ולעש  שמשלמים  שעות  אנשים  יש  עצמם  הימים  שבמהלך  מזה  חוץ  פרטי.  אירוע  בו  ות 

הקהיל  לסלון  מנוי  החלל  תי שם  פגישות.  ועושים  שם  ועובדים  באים  והם  לבאזז  מנוי   ,

לו   יש  שלו,  הייעוד  לכל  להגיע  מצליח  לא  עדיין  היום  הוא  מהתחלה,  אומר  אני  השני, 

 פוטנציאל מאוד גדול.  

 

 המשרדים?    :גב' עדי זנד

 

לו   גב' יעל חמאוי:  יש  משרד    3כן.  מושכר  כיום  להשכרה,  חדר  1משרדים  בו  יש   .

וחלל למידה, שבחלל למידה היום משלם חלל למידה משלמת סטודנטית אחת.   ישיבות 

להיות   יכול  שתמיד  למרות  שלו,  הפוטנציאל  את  מממש  ממש  הקהילתי  החלק  כיום 

אירועים לחודש,    4אחת לשבוע, יש    יותר. היום יש לו פאב אחת לשבוע, ואירוע בממוצע 

וזה מאוד יפה. אז הוא ממש משמש. אני לפעמים עושה שם פגישות בבוקר, כמעט תמיד  

   -, יכול להיות יותר, אבל עדיין נעים 2יש שם בן אדם או  

 

להיכנס   גב' ברוריה אליעז:  פשוט  נעים,  כך  כל  באסתטיקה,  יפה  מאוד  השקעה  יש 

יפה וגם נוח, וזו באמת השקעה אסתטית שהיא חשובה  ולשהות, לא מתחשק לקום. גם  

 לפעילויות שמתרחשות שם.  

 

 ... שימרית ברקאי שעשתה את המבנה...   פרופ' עפר לוי: 

 

 מאוד, כן היא עשתה את זה בהתנדבות.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 שימרית עשתה בהתנדבות, וצוות ליווה אותה.   גב' יעל חמאוי: 

 

 ל בואו נדבר על הפעילות שלו, מעבר ליופי.  אב   עייאש:   . גב' רונית ד 
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 נכון.   גב' יעל חמאוי: 

 

 זה חשוב להגדיר את הפעילות.   גב' ברוריה אליעז: 

 

   -תכנון אדריכלי גם בהתנדבות של דניאל  פרופ' עפר לוי: 

 

   -נכון, וגם צוות של עובדים  גב' יעל חמאוי: 

 

 זה חשוב לציין את זה.   גב' ברוריה אליעז: 

 

והחלל   חמאוי:   גב' יעל  זה.  של  ההקמה  כל  את  שליווה  מתנדבים  של  צוות  וגם 

משרדים היו מושכרים. עכשיו מושכר    3-המשרדי שהוא מאוד נעים ונוח, היו תקופות ש 

עוד   יש  אחד,  חדר    2משרד  יש  מושכרים.  לא  והם  מושכרים  להיות  שיכולים  משרדים 

יש   כרגע  נרחב,  יותר  הרבה  בשימוש  להיות  שיכול  אחת  ישיבות  גישור  קורס  את  בו 

לשבוע. הוא בישיבות מידי פעם, הוא יכול להיות בשימוש הרבה יותר נרחב. לפני חודש  

היא   בנאי,  יעל  חברתית  ומעורבות  תרבות  רכזת  במתנ"ס  אצלנו  לתפקיד  נכנסה  בערך 

   -תושבת היישוב. חלק מהגדרת התפקיד שלה 

 

 יעל מה?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ל בנאי.  יע  גב' יעל חמאוי: 

 

 בנאי.      עייאש:   . גב' רונית ד 

 

בשיווק   גב' יעל חמאוי:  להתעסק  גם  זה  שלה  מהתפקיד  וחלק  היישוב,  תושבת 

 המקום, אז אנחנו מקווים שזה, הפוטנציאל מאוד גדול, אנחנו מקווים שזה יגדל.  

 

   -זאת אומרת שכשיצא לדרך המקום הזה, לפני כשנתיים   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 לא, לפני שנה.   חמאוי: גב' יעל  

 

   -אז לפני שנה, סליחה. הוצגה בפנינו תכנית עסקית   עייאש:   . גב' רונית ד 
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 נכון.   גב' יעל חמאוי: 

 

   -של המקום. כספים ופוטנציאל, ברוריה אני באמצע   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 סליחה, סליחה. פשוט התחלתי לפני שדיברת, סליחה.   גב' ברוריה אליעז: 

 

רונית  פוטנציאליות   עייאש:   . ד   גב'  בהכנסות  מלאה  עסקית  תכנית  בפנינו  עם    הוצגה 

לשימוש   לא  להיות  הפך  וזה  מעט,  לא  שם  השקענו  זאת  בכל  מבוטלים,  לא  כספים 

   -תושבנו, כי זה רק 

 

 לא, זה לשימוש תושבים.   גב' יעל חמאוי: 

 

ים. אמרת  לא, לא, אני אסביר את המשפט הזה לא לשימוש תושב   עייאש:   . גב' רונית ד 

בתהליך.   שלו  הייעוד  את  שינו  מיועד,  היה  שזה  שלך,  ההסבר  התחלת  בתחילת  נכון 

פה   היחידה  אני  שלו,  הבסיס  היה  זה  נוער.  מועדון  של  להרחבה  יועד  הזה  המקום 

ייעוד הזה, אולי גם ראש   יודעת מה  זה, אז אני  שהייתי במועצה הקודמת שאישרה את 

   -צור המועצה, אבל הוא יש לו הטיות. בקי 

 

 הטיות?   מר יוסף ניסן: 

 

 עכשיו אני.   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 וזה לא הוגדר כמרכז צעירים?   פרופ' עפר לוי: 

 

כשאני   גב' יעל חמאוי:  צעירים.  כמרכז  הוגדר  זה  הייעוד  כן,  שונה  אמרתי 

 . 2-התכוונתי שזה לא רק חלל אחד פתוח, אלא שהוא חולק ל 

 

ד  רונית  חולק, מלכתחילה    חילה הוא חולק. מלכתחילה הוא לא, זה מלכת   עייאש:   . גב' 

הוא חולק זו הייתה התוכנית של החלוקה. החלוקה הייתה מיועדת לשכבות גיל שונות.  

   -מכיוון 

 

כמרכז   גב' יעל חמאוי:  שלו  התב"ר  מוגדר,  הוא  הפיס  שבמפעל  אומרת  רק  אני 

   -צעירים 
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ד  רונית  נ   עייאש:   . גב'  שאנחנו  השם  זה  כי  בסדר,  זה  לבוא  לא,  היה  הרעיון  אבל  תנו. 

לא   זה  כי  מגיע.  לא  מגיע,  לא  י"ב  ז',  בכיתה  ילד  כשיש  כי  שונות.  גיל  לשכבות  ולעשות 

אנ  למה  החללים.  ולכן  זה  מתאים.  בסוף  אבל  ממנו...  ועשו  מקסים,  המקום  שואלת,  י 

בהם   שהושקעו  במשרדים  עומד  הוא  האם  בחיינו.  אחד  כל  כמו  אלטרנטיבית  עלות 

חלל אחד תפוס לסירוגין, מה התוכנית העסקית המעודכנת, מתי חושבים    מאוד, ויש בו 

   -שתהיה פריצת דרך, שינוי 

 

נתון,   גב' יעל חמאוי:  דבר  קיבלתי  אני  אחד,  שלי.  היכולת  לפי  אתייחס  אני  אז 

שמבחינת   זה  להגיד  יכולה  שאני  מה  המקסימום.  את  לעשות  משתדלים  בתוכו  ואנחנו 

, בואו נשים  60עד    35שוב להבים הצעירים בו זה אנשים בני  צעירי היישוב, קודם כל היי 

בני   פחות,    35עד    18את זה על השולחן. אנשים שמכונים בכל משרדי הממשלה צעירים 

מהמקום,   נהנים  בהחלט  הם  מהמקום,  שנהנים  סטודנטים  זה  אבל  כאן.  נמצאים 

כמנ  אותם  סופרת  לא  אני  נגיד  סטודנטים  שם.  יושבים  הם  שלהם  כי  בישיבות  ויים, 

המלגאים שלנו חלק מההטבות שלהם שהם יכולים לשבת שם וללמוד שם, והם נמצאים  

אחר   ציבור  מבנה  שום  אין  לשירותיה.  המקום  את  ששוכרת  סטודנטית  עוד  ויש  שם, 

מ  לגילאים  האלה,  לגילאים  מענה  שנותן  מבחינת    50-60עד    18-ביישוב  אז  מבנים.  אין 

מבנ  נותן.  שזה  בוודאי  לצורך  שגם  מענה  מבנה  או  הפאב,  כמו  תרבותי  מענה  שנותן  ה 

נותן   שזה  בוודאי  אז  כזה.  מבנה  אין  קטן,  אירוע  בו  לעשות  לשכור  מקום  לאנשים  נותן 

 מענה לצורך.  

בתוך   קיים.  לדבר  באתי  אני  החלטתם,  מה  חשבתם,  מה  אלטרנטיבה  אומרת  את  שוב, 

הפוטנצי  את  מממש  לא  עדיין  המשרדים  של  החלק  בהחלט  הזה  אני  הדבר  שלו.  אל 

זה   לפעמים.  קורה  זה  אבל  עצמו,  את  הוכיח  לא  הראשון  העסקי  המודל  בכנות  אומרת 

משהו  מציעים  שאנשים  לפעמים  זה.  קורה  את  מכיר  מניחה  אני  לעסקים,  אחד...  וכל   ,

והם   נורמליים,  יותר  והם קצת  עלו  קצת  דבר אחד המחירים  אז  עדכנו אותו.  אז אנחנו 

איזו מחשבה בהתחלה שאנשים ישכרו פשוט מנוי קהילתי    קצת יותר מותאמים. והייתה 

יוצא   לא  אחד  ואף  יפים  מספיק  סלונים  יש  פה  לכולכם  בסלון,  הצהריים  אחר  לשבת 

 אחר הצהריים בשביל זה.  

עסקים   בעלי  אנשים  וגם  למידה  גם  יותר  באמת  הוא  היעד  שקהל  מבינים  אנחנו  אז 

בתחי  בונים  אנחנו  לשם.  מכוונים  ואנחנו  המועצה  קטנים,  השקענו,  בהשקה  הדרך  לת 

זה   הקורונה,  תקופת  בשיא  היה  זה  אבל  בפרסום,  כסף  המון  השקענו  ואנחנו  השקיעה 

שהיא   מישהו  לנו  יש  לפרסום.  השם  בעזרת  שוב  נצא  אנחנו  ועכשיו  אפריל.  במרץ  היה 

minded    של ההכנסות  החודשי  יום  ביום  היום  שיצא.  מקווה  ואני  הזה.  הדבר  על 
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א  מכסות  את  המקום  לכסות  כדי  יתרות,  מספיק  לנו  אין  עדיין  אבל  ההוצאות.  ת 

 זה אני מקווה שנגיע לזה.  ההשקעה המקורית. את  

 

 זאת אומרת את השוטף מכסים.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 כן.   גב' יעל חמאוי: 

 

 זה מה שאת אומרת.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -כן, את הוצאות החשמל  גב' יעל חמאוי: 

 

   -חשמל, אחזקה, מים   עייאש:   . ד גב' רונית  

 

 מים, מנקה.   גב' יעל חמאוי: 

 

 ניקיון, בדיוק.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

מנקה ועובד שנותן מענה לטלפונים, אנחנו מכסים ועוד קצת. ואני   גב' יעל חמאוי: 

שעוד   ברגע   , דברים  באמת  זה  את    2מקווה  משנה  שהוא  משהו  זה  תפוסים,  משרדים 

 המאזן ברגע.  

 

ומקומות לבני נוער, כשאת אומרת אין לגילאים צעירים מקומות,    עייאש:   . רונית ד   גב' 

   -לבני נוער 

 

שלשמו   גב' יעל חמאוי:  הנושא  לא  זה  הנוער,  מועדון  היום  הוא  לנוער  מועדון 

באתי, וכדאי גם להביא את גלעד לכאן, יש מנהל יחידת נוער חדש וגם זהבה מכירה את  

 ך. מועדון הנוער משמש את כל הגילאים.  הדברים כמנהלת מחלקת חינו 

 

 אני יודעת.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

ובסך הכל שוב המודל שהוא פעל בשנה שעברה לפי ההבנה של מי   גב' יעל חמאוי: 

עכשיו   ודווקא  אחרים.  לגילאים  מענה  נותן  יום  כל  שהוא  זה  שעברה,  בשנה  פה  שהיה 

שוב   אבל  אחר,  מודל  על  חושב  שלו  בלמידה  חושבת  גלעד  אני  היום,  הנושא  לא  זה 
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עכשיו   אבל  השטח,  למידת  של  חודשיים  חודש  איזה  אחרי  וגם  אותו  להביא  שכדאי 

הילדים   בכיתה  הכל  בסך  הגילאים.  לכלל  פתוח  הוא  יום  שבכל  מצב  לייצר  זה  הכוונה 

רב   מפגשים  תאפשר  לא  הנוער  שחברת  סיבה  שום  ואין  גיל,  שכבות  פי  על  מפוצלים 

 גילאים.  

 

 אוקיי.    עייאש:   . נית ד גב' רו 

 

היום אנחנו לא נתקלנו בחוסר של מקום לנוער. בכלל לא. הלוואי   גב' יעל חמאוי: 

   -שיותר בני נוער יגיעו למועדון, שנגיע למצב שאנחנו צריכים להתחיל 

 

 לפעמים זה ביצה ותרנגולת.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 כן.   גב' יעל חמאוי: 

 

   -ם תפוס על ידי זה אם המקו   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 נכון.   גב' יעל חמאוי: 

 

 אבל בסדר.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 יעל.   : מר שלומי שטרית

 

 כן.   גב' יעל חמאוי: 

 

וזה באמת   : מר שלומי שטרית על הפעילות שלכם,  ומברכים  על הפאב  אנחנו מברכים 

יכולה להגיד לנו כמה כסף המ  קום הזה  פעילות מאוד מאוד מבורכת. יחד עם זאת, את 

 מפסיד כל חודש?  

 

הממוצעות בחודש ואת  אז אני אומרת, אני אגיד לך את ההוצאות   גב' יעל חמאוי: 

היום   בסדר?  קצת,  ועוד  מכסים  אנחנו  עכשיו  עכשיו.  בחודש  הממוצעות  ההכנסות 

   -ההוצאות השנתיות מוערכות 

 

 לאכזבתך שלומי.   מר יוסף ניסן: 



 

 15 

 

 למה?   : מר שלומי שטרית

 

לא   סן: מר יוסף ני  שאנחנו  לך  מספרת  היא  אז  מפסידים.  אנחנו  כמה  שואל  אתה 

 מפסידים.  

 

   -לא, בזכות האירועים החד פעמיים  גב' יעל חמאוי: 

 

 אולי תשאל מה המצב?   מר יוסף ניסן: 

 

   -וזה שיש משרד אחד  : מר שלומי שטרית

 

 למה אתה כבר יוצא מנקודת הנחה שהמקום מפסיד?   מר יוסף ניסן: 

 

 מה?   : שטריתמר שלומי 

 

 מאיפה הסקת שהמקום מפסיד?   מר יוסף ניסן: 

 

 כי אני שומע שרק משרד אחד שכור.   : מר שלומי שטרית

 

 מה זה שומע? אז תשאל, אתה לא שומע, תשאל.   מר יוסף ניסן: 

 

 משרדים שכורים.    3משרד אחד שכור ולא   : מר שלומי שטרית

 

 אז תשאל.   מר יוסף ניסן: 

 

 שם עוד חדר ויש שם תחזוקה.    ויש  : מר שלומי שטרית

 

 אבל משכירים את המקום לאירועים, היא מסבירה לך.   מר יוסף ניסן: 

 

ההוצאות   : מר שלומי שטרית כל  עם  שאלות,  אותה  לשאול  שאפשר  גזברית  פה  ואין 

 של האינטרנט וכל ההוצאות מסביב גם בפנים.  
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 לא, זה אצלי, זה מתרחש במתנ"ס.   גב' יעל חמאוי: 

 

 זה אצלה, זה לא קשור ללהבים, זה לא קשור לגזברית שלומי.   ניסן:   מר יוסף 

 

 אז אני אגיד לך שקרה משהו שלא חשבנו שיקרה.   גב' יעל חמאוי: 

 

 כן.   : מר שלומי שטרית

 

באמת   גב' יעל חמאוי:  טעות.  הייתה  וזו  מנויים,  על  בנו  הכלכלי  המודל  את 

עליו  חשבו  לא  שבכלל  מכיוון  מגיעות  היום  מהשכרה  ההכנסות  וזה  קורה.  הוא  אבל   ,

 לאירועים.  

 

 אפשר לחזור לפרוטוקולים שאמרנו שזה לא יעבוד.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 בסדר.   גב' יעל חמאוי: 

 

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

 

   -אבל אני קיבלתי משהו וניסיתי לפעול  גב' יעל חמאוי: 

 

 ד עליו רק ברכות.  אבל יש מקום נהדר שצריך להגי  מר יוסף ניסן: 

 

 כן, ועשינו שינויים.   גב' יעל חמאוי: 

 

   -לא, לא, אנחנו  : מר שלומי שטרית

 

 בימי חמישי.    פאב יש שמה   מר יוסף ניסן: 

 

 אנחנו מברכים על זה, אני לרגע לא אמרתי שלא מברך על זה.   : מר שלומי שטרית

 

 יש אירועים... שמה.   מר יוסף ניסן: 

 

 חנו לא רוצים להפסיד כסף.  רק אנ  : מר שלומי שטרית
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גם   מר יוסף ניסן:  בעיה  שום  ואין  הנוער.  את  גם  שישרת  קהילתי  מקום  זה 

 שישרת את הנוער. זה לא נועד רק לקבוצת גיל אחת.  

 

אליך.   : מר שלומי שטרית פניתי  לא  יוסי?  נכון  אליך.  לא  ליעל,  פניתי  אני  יוסי  אבל 

 יעל.    כשאני אפנה אליך, תענה. עכשיו אני שואל את 

 

   -היום המקום  גב' יעל חמאוי: 

 

 היא גם מדברת, זה לא יפה שאתה קוטע אותה.   : מר שלומי שטרית

 

   -היום  גב' יעל חמאוי: 

 

 תגידי ליוסי גם איזו מילה. מה את אומרת זה? יעל תמשיכי.    :גב' עדי זנד

 

 אני לא יודעת למה מקבלים כאן צורת דיבור לא מכובדת.   גב' ברוריה אליעז: 

 

   -ברוריה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 את המצאת את זה.   : מר שלומי שטרית

 

 חצוף.   גב' ברוריה אליעז: 

 

כדי   גב' עדנה זטלאוי:  היום,  הגיע  לא  קובי  לצערי  ביניכם,  הפרדנו  אנחנו  ברוריה, 

 להפריד במחיצה פיזית.  

 

קובי   גב' ברוריה אליעז:  את  צריכה  את  אני  באמת.  נו  באמת.  נו  באמת,  להפריד,  לא 

 באמת.  

 

 אני אומרת שאנחנו הופתענו.   גב' יעל חמאוי: 

 

 תזהרו גם כל אחד מכם בלשונכם.   גב' ברוריה אליעז: 
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 כן יעל.   : מר שלומי שטרית

 

בערך   גב' יעל חמאוי:  היא  החודשית  ההוצאה  היום  הכנסות,  ₪    4,500יש 

בערך   היא  החודשית  לאירו   4,500וההכנסה  השכרות  בזכות  זה  אבל  פרטיים.  ₪,  עים 

מגיעה,   אני  שממנה  בסוסיא  וחצי.  גרוש  פה  משלמים  בשבוע,  אירוע  בממוצע  יש  היום 

פה   משלמים  מזה.  חצי  שנראה  מועדון  על  יותר  משלמת  המקום    850אני  שכירות  על   ₪

של   מאוזן    4לאירוע  המקום  אז  בשבוע,  אירוע  בממוצע  כרגע  באמת  שיש  ובגלל  שעות, 

א  אבל  מושכר.  אחד  משרד  יכולים  ועוד  ברווח.  להיות  נחנו  שנהיה  מקווה  אני  ברווח, 

 -אנחנו לא בהפסד, זה אני יכולה להגיד לך חד משמעית. היום אנחנו מאוזנים   היום 

 

   -לא רק זה, נכנסה יעל  מר יוסף ניסן: 

 

 שיהיה לכם בהצלחה, יישר כוח וכל הכבוד.   : מר שלומי שטרית

 

 באמת.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 תדברי על יעל.   : מר יוסף ניסן 

 

   -כן, אמרתי. נכנסה יעל בנאי והיא חלק  גב' יעל חמאוי: 

 

 יעל מקסימה.   : מר שלומי שטרית

 

 באמת מקסימה.   גב' יעל חמאוי: 

 

 מקסימה.   : מר שלומי שטרית

 

והיא באמת את שעות הפאב שלה היא ממשיכה להתנדב, זה ככה   גב' יעל חמאוי: 

   -לק מהעבודה שלה זה גם לקדם את ה גם בהגדרה, בעבודה היא עובדת, וח 

 

ד  רונית  השדרוג    עייאש:   . גב'  על  לב  ברוחב  לך  לפרגן  הזאת  ההזדמנות  את  אנצל  אני 

 שהבאת למתנ"ס שלנו.  

 

 תודה.   גב' יעל חמאוי: 
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   -באמת ברוחב לב ופרגון   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 שום דבר אני לא עושה לבד.   גב' יעל חמאוי: 

 

   -לא, זה ברור לי. אבל בסוף צריך   : עייאש   . גב' רונית ד 

 

 שום דבר לא בזכותי.   גב' יעל חמאוי: 

 

   -מוביל דרך. ובאמת   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 בזכות הרבה אנשים טובים.   גב' יעל חמאוי: 

 

   -באמת יעל, לקחת אותנו עם כל הג'עג'ועים לאורך התקופות   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 רונית.    תודה על המחמאות  מר יוסף ניסן: 

 

   -פשוט   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אני שמח לדעת שבחרתי נכון.   מר יוסף ניסן: 

 

 באמת שאפו אחד גדול.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 תודה רונית.   מר יוסף ניסן: 

 

בעצות,   גב' יעל חמאוי:  מסייע  הזמן  שכל  מי  וכל  לכולם  תודה  רבה,  תודה 

 במחשבות, ברעיונות.  

 

 תודה רבה יעל.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 נסיעה טובה, תודה יעל.   מר יוסף ניסן: 

 

 תודה רבה יעל ויישר כוח.   פרופ' עפר לוי: 
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 תודה יעל. נסיעה טובה.    :גב' עדי זנד

 

 )המשך דווח(   דיווח ראש המועצה כולל עבירות פע"ר   -  4לסעיף  

 

 עכשיו הדיווח כן.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

די  מר יוסף ניסן:  דיווח,  את  טוב  סיימנו  כל  קודם  המועצה.  ראש  טקסי    2ווח 

 ההנצחה, גם לדני ז"ל וגם לציון. ובהחלט עמדנו במשימה הזו ובכבוד.  

 

 האותיות אבל לא השתנו.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -האותיות גם בטיפול דיברתי  מר יוסף ניסן: 

 

   -דובר על זה שזה  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 ני.  כן, דיברתי גם עם ד  מר יוסף ניסן: 

 

 אני לא יכולה לקרוא מה שכתוב שם.    :גב' עדי זנד

 

   -לא, כי האותיות לא ב  גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -חסר פרופורציה בין האלה ובין ה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

אני    :גב' עדי זנד ליישוב  נכנסת  שאני  פעם  כל  מצליחה,  לא  היום  עד  אני 

 מתאמצת.  

 

 ועדה, ועדות הנצחה.  לעדנה שריכזה את הו  פרופ' עפר לוי: 

 

התפקיד   גב' עדנה זטלאוי:  בעצם  זה  זה,  את  עושים  אנחנו  מה  נו  תודה.  עזוב  לא, 

 שלנו.  

 

   -היסטוריה לא היסטוריה  פרופ' עפר לוי: 
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 לא צריך להודות על מה שקרה...    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 חברים אני באמצע הדיווח.   מר יוסף ניסן: 

 

 יך... על משהו שקרה ולא הקשיבו לו.  לא צר   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 רונית אני באמצע הדיווח, את מפריעה.   מר יוסף ניסן: 

 

 חבל.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

רצון   מר יוסף ניסן:  שבעות  המשפחות  גם  במשימה,  שעמדנו  שמח  באמת  אני  אז 

נכנס   נוסף  שפקח  מעדכן  אני  חיוביות.  תגובות  באמת  וקיבלנו  שעשינו,  מהמאמץ 

, והוא כרגע בתהליך של הכשרה. הוא גם היה בעיריית באר שבע באגף הפיקוח,  לתפקיד 

בעתיד   ביישוב.  כאן  הביטחון  בנושא  לנו  שיעזור  נוסף  נדבך  בו  רואים  בהחלט  ואנחנו 

כרגע   שמתעסקת  חברה  יש  שקבענו.  כמו  קהילתי  שיטור  כאן  ויהיה  לשוטר,  יצורף  הוא 

ני   2-ב  קוי שטחים בשרונית. את הכחול לבן הם  תחשיבים, אחד של כחול לבן ואחד של 

הם   שטחים  הניקוי  את  וגם  הבאה.  בישיבה  לאישור  זה  את  נביא  אנחנו  סיימנו,  כבר 

 אמורים לסיים השבוע.  

 

 מה זאת אומרת?    :גב' עדי זנד

 

 ניקוי שטחים של מה?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 להסביר רגע?  מה זה חברה שעוסקת בכחול לבן וזה, אתה יכול    :גב' עדי זנד

 

   -צריכים להגיש תחשיב למשרד הפנים  מר יוסף ניסן: 

 

 זה חוק עזר, לא יגאל?   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 זה חוק עזר.   מר יוסף ניסן: 

 

 חוקי עזר.    2 גב' עדנה זטלאוי: 
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חברה   מר יוסף ניסן:  לקחנו  זה  בשביל  הפנים,  למשרד  תחשיב  להגיש  וצריך 

ה את זה, היא עושה את זה גם במקומות אחרים.  שעושה את זה. חברה מקצועית שעוש 

של   הנושא  את  לסיים  אמורים  הם  אז  וקלה.  תקינה  בצורה  ילך  שזה  צופים  אנחנו  אז 

והם  ניקוי שטחים בשרונית  עליהם,  בונים  ולא  שרכשו מגרשים  זה שיש אנשים  העניין   ,

   -פשוט אתרי פסולת כאלה ואחרים 

 

   -לממן את זה? למה המועצה צריכה   למה אנחנו צריכים   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

לי.   מר יוסף ניסן:  תאמיני  בסוף,  תביני  את  לסיים,  לי  תני  אסיים.  אני  רגע, 

מה   זה  ואשפה,  עשבייה  לגדל  גם  זה  כי  עצמם,  לתושבים  שמפריע  מצב  נוצר  ולמעשה 

מנקה    שאני למדתי במיתר. עשיתי סיור עם ראש מועצת מיתר, וראיתי שהמועצה עצמה 

 . את איתי? אחרי זה את לא תביני רונית.  את השטחים 

 

 אני מקשיבה לך, יש לי יכולות, אני אישה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

בניקוי   מר יוסף ניסן:  עוסקת  והיא  חלק  לקחה  שהמועצה  באמת  ראיתי  אז  כן? 

כדי   נועד,  הזה  התחשיב  ולכן  הניקוי,  עבור  הכסף  את  מהתושבים  וגובה  המגרשים,  של 

 אנחנו אמורים לגבות מאותם בעלי מגרשים.  להגיד כמה כסף  

 

   -מי אני חולקת על התהליך פה, כי אני חושבת שצריך לחייב את    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

אבל תני רגע לסיים את הזה, בסדר? אני חושב שזה משהו שיעזור   מר יוסף ניסן: 

 לכולנו, וזה גם מה שהתושבים מצפים.  

 

 ...  מצפים זה לא   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

ביקרנו השבוע באשל הנשיא, בשבוע שעבר יחד עם זהבה וברוריה.   מר יוסף ניסן: 

את   פגשנו  וגם  רוטמן,  ספר  ובית  הנשיא  באשל  במקומות    2ביקרנו  שזכו  הנבחרות 

אותנו   ייצגו  הם  בנות.  של  ונבחרת  בנים  של  נבחרת  יש  שדה.  במרוצי  בארץ  הראשונים 

ובא  לברך אותם,  אז באנו  ואני שמעתי  גם בסלובקיה,  ופורה.  יפה  מת היה ביקור מאוד 

לעצתו של כפיר ושאלתי אותם איך אנחנו יכולים לעזור להם. אז יש כמה נושאים שהם  

גם טביעת אצבע של המועצה   כדי שבאמת  זה.  לעשות את  נכונים  ואנחנו בהחלט  העלו, 
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 תהיה על הפרק, ובהחלט הם שמחו לשמוע.  

 

 משהו?  אפשר רגע להגיד   : מר כפיר מימון

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 למה... וכאן לא?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 סיימתי.   מר יוסף ניסן: 

 

צריך   : מר כפיר מימון לנוער.  הישגי  ספורט  של  רק  לא  בהקשר  זה  את  אומר  אני 

אבל   ספורטיבי  מאוד  שהיישוב  למרות  ביישוב.  פה  ספורט  של  התפיסה  כל  את  לשנות 

התמ  בזכות  לא  התושבים  שב בזכות  חושב  ואני  המועצה.  של  שהמועצה    3-יכה  שנים 

יותר.   בזה  השקיעו  זבל  אפילו  ביטחון,  חינוך,  דברים:  להרבה  התייחסו  פועלת,  הזאת 

שום   מעט,  לא  התייחסות,  שום  קיבל  לא  הספורט  נושא  כל  אבל  שיפור,  יש  תרבות  גם 

משאבים.  התייחסות. ואני חושב שכדאי להתייחס לזה ולהקצות לזה גם תשומת לב וגם  

 זהו לשיקול ראש המועצה.  

 

יוקם  בסדר אין בעיה, אני חושב שדווקא בנושא הזה, אם וכאשר   מר יוסף ניסן: 

וגם   לספורט  גם  גדולה  תנופה  תהיה  באמת  שזו  חושב  אני  באצטדיון,  רקורטן  משטח 

 למתקן הזה.  

 

יש   : מר כפיר מימון התושבים,  לכל  לשלוח  אינטרנטי  בסקר  יוסי  אפילו  אפשר 

   -רכת דיוור כזאת? לא יודע מה תהיה מידת ההיענות אבל אפשר לנסות, לראות מע 

 

 באפליקציה אפשר לעשות סקר.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 סקר.   : מר כפיר מימון

 

 סקר של מה?   מר יוסף ניסן: 

 

 של צרכים, מה התושבים צריכים.   : מר כפיר מימון
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כז  מר יוסף ניסן:  דבר  מתכנן  בהחלט  אני  אוקיי.  יקרה  אה  זה  בתכנון,  זה  כן.  ה, 

 השנה.  

 

 רק לא הבנתי את המשפט אם וכאשר, אם. המונח אם.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

את   מר יוסף ניסן:  מעניין  מה  יותר  או  פחות  יודעים  שאנחנו  היא  האמת 

התושבים, ומה בראש סדר העדיפות, ומה סדר עדיפות משני. בגדול אני מרגיש שאנחנו  

 רכים, אבל תמיד טוב לדעת ולשמוע, זה נכון. כן רונית.  בהחלט עונים על הצ 

 

ד  רונית  כתבת    2כן,    עייאש:   . גב'  אתה  כי  אם,  המילה  אותי  הפתיעה  זה  אחד  דברים, 

בזה שהרקורטן יהיה, אז פתאום אתה אומר אם זה יקרה, זה קצת פער, דבר אחד. דבר  

מצ  לא  אני  בשרונית,  הפסולת  פינוי  של  לנושא  חוזרת  אני  יכול  שני,  איך  להבין  ליחה 

של   מגרש  על  או  ציבורי  מגרש  על  זבל  של  ערימה  עשה  בית,  בנה  תושב  שבא  להיות 

זה   כי  המועצה,  חשבון  על  מפנה  שהיא  עכשיו  ומחליטה  המועצה  ובאה  אחר,  מישהו 

 מפריע.  

קופה   פתאום  מה  זה.  בגין  ישלם  שזרק  שמישהו  תדאג  תעקוב,  תראה  תתפוס  אם 

לשלם? כי רוצים למצוא חן בעיני תושבים שמישהו אמר: הנה  ציבורית צריכה היא זאת  

   -פיניתי לך, ניקיתי לך? לא הגיוני 

 

 לא, את לא שמעת.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא הגיוני, לא תופס, לא יכול להיות בשיטה הזאת.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 צדדים.    2אמרת שאת אישה ואת יכולה לשמוע   מר יוסף ניסן: 

 

 דברים.    2  עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אז אני הסברתי ואת לא שמעת.   מר יוסף ניסן: 

 

ד  רונית  מזה.    עייאש:   . גב'  זה  את  לגבות  הולך  שאתה  אותך  הבנתי  אני  שאני.  תתפלא 

 מי יוכיח שהוא זרק את זה ולא מישהו אחר?  

 

 מה זאת אומרת?   מר יוסף ניסן: 
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זרק את זה, תדרוש ממנו לנקות    , אז אם אתה יודע מי -מי יוכיח ש   עייאש:   . גב' רונית ד 

 את זה. מה זאת אומרת?  

 

   -אבל אמרתי שיש  מר יוסף ניסן: 

 

ד  רונית  לפנות    עייאש:   . גב'  לו  תגרום  זה,  את  זרק  מי  יודע  אתה  אם  אומרת,  זאת  מה 

 את זה.  

 

 לא באמת, זה משהו מיוחד.   מר יוסף ניסן: 

 

ד  רונית  לרצ   עייאש:   . גב'  שלך  הצורך  מיוחד.  משהו  מיוחד  אתה  משהו  זה  אנשים  ות 

 יוסי.  

 

 רונית נו, נראה לך שהוא יכתוב דו"ח תושב?   : מר שלומי שטרית

 

 -לא תכתוב למישהו   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אל תגזימי נו.   : מר שלומי שטרית

 

 בדיוק, די.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 תודה על המחמאה.   מר יוסף ניסן: 

 

   -זה בלתי   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אני אמרתי שיש עשבייה שגודלת במגרשים.   ר יוסף ניסן: מ 

 

   -לא, אתה אמרת ש   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 וצריך לנקות את המגרשים שיהיו נקיים.   מר יוסף ניסן: 

 

ד  רונית  בנה,    עייאש:   . גב'  שלא  מישהו  של  מגרש  על  עשבייה  גודלת  אם  העשבייה,  לא, 
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התושבים על עשבייה של מישהו שגר, כי    היא תמות בקיץ, לא צריך לבזבז את הכסף של 

   -מישהו אמר לך 

 

 אבל זה מקור לנחשים ועקרבים ושריפות.   מר יוסף ניסן: 

 

ד  רונית  מכספי    עייאש:   . גב'  לא  זה  אותה.  לפנות  שידאג  ערימה,  שערם  מישהו  יש  אם 

 ציבור.  

 

 אני לא אמרתי שזה מכספי ציבור.   מר יוסף ניסן: 

 

 אמרת כרגע.    אתה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 את זה אנחנו נדאג שיפנו בוודאי.   מר יוסף ניסן: 

 

  מה זאת אומרת?   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אנחנו לא מפנים פסולת בניין.   מר יוסף ניסן: 

 

 מהתחלה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אנחנו לא מפנים פסולת בניין.   מר יוסף ניסן: 

 

 מהתחלה, מה אתה מפנה?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -אני מפנה  מר יוסף ניסן: 

 

 כן.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אני מנקה את השטח מעשבייה.   מר יוסף ניסן: 

 

  למה?   :גב' עדי זנד

 

  למה?   עייאש:   . גב' רונית ד 
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  למה?   :גב' עדי זנד

 

 כי זאת הדרישה של התושבים.   מר יוסף ניסן: 

 

  מה זה הדרישה של התושבים?   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מה זאת אומרת?    :' עדי זנדגב

 

   -זה מראה יותר אסתטי, זה מראה יותר אסתטי  מר יוסף ניסן: 

 

 אני רוצה שתבואו לפנות לי מהשטח בבית.    :גב' עדי זנד

 

   -מה זאת אומרת? אני לא מצליחה להבין מה זה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 יש לי עשבייה בבית.    :גב' עדי זנד

 

 ה שטח של מישהו אחר.  ז   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 יש לי עשבייה בבית, אתם יכולים לבוא?    :גב' עדי זנד

 

 אל תדאגי, את תשלמי על זה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 את תשלמי על זה מה זאת אומרת.   מר יוסף ניסן: 

 

 תשלום חודשי כל חודש.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 מי משלם על זה כל חודש.    :גב' עדי זנד

 

 התושבים שלא בונים.   מר יוסף ניסן: 

 

 אה אני משלמת על זה כל חודש.    :גב' עדי זנד
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 כן.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 תושבים שלא בנו?   : מר שלומי שטרית

 

   -וזה התושבים שיש להם עכשיו עשבייה   :גב' עדי זנד

 

 אזרח שלא בונה ישלם את הכסף הזה, איפה הבעיה?   מר יוסף ניסן: 

 

 מים את זה.  הם לא משל   :גב' עדי זנד

 

 הוא משלם כן.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 מי ישלם?    :גב' עדי זנד

 

   -אגב, זה טוב גם לנו, כי יש טענות על זה  מר יוסף ניסן: 

 

 יוסי אתה עוקב אחרי הזגזוגים של המשפט?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -יש טענות על זה ש  מר יוסף ניסן: 

 

גזוג של המשפט, תקשיב מה אמרת. אני הולך  לא, זה לא סביר הז   עייאש:   . גב' רונית ד 

לפנות שטחים של, תקשיב, תפתח את ההקלטה. אני הולך לפנות מגרשים שערמו עליהם  

 דברים.  

 

 אני אמרתי ערמו עליהם דברים?   מר יוסף ניסן: 

 

 כן.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 שמעת אותי אומר דבר כזה?   מר יוסף ניסן: 

 

 ן, כן, חד וחלק.  כן, כ   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 זה את אמרת, לא אני. זה את אמרת.   מר יוסף ניסן: 
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 אמרת פסולת.    :גב' עדי זנד

 

 זה את אמרת.   מר יוסף ניסן: 

 

 פסולת, פסולת זה פסולת.  לא  אמרת פסולת, עשב זה    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אז עשב, עשב זה פסולת שמפריעה להרבה תושבים.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא, עשב זה לא פסולת.    :זנדגב' עדי 

 

 בסדר?   מר יוסף ניסן: 

 

ד  רונית  מישהו    עייאש:   . גב'  של  ערמה  גם  תאסוף  הזה,  את  שתעקור  הדרך  על  אה 

 שעשה.  

 

 אני חי את המגרשים, לא את. אני חי את הדבר הזה.   מר יוסף ניסן: 

 

 אתה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

תחיל לבנות, אולי זה גם כן ייתן להם  אגב זה גם יעזור לאנשים לה  מר יוסף ניסן: 

 מוטיבציה להתחיל לבנות.  

 

 ה את העשבים?  נק מה זה שת   :גב' עדי זנד

 

שייקחו מהם כספים כן, שהם יצטרכו לשלם עבור זה. הם ישלמו.   מר יוסף ניסן: 

 למה את אומרת קופה ציבורית?  

 

   -אתה יודע מה הבנתי, הבנתי, יועץ משפטי   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

קודם,   מר יוסף ניסן:  ציבורית  קופה  אמרת  את  ציבורית?  קופה  אומרת  את  למה 

 נכון?  
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 כן, אני בטח, כי אתה מפנה מהכסף של הקופה הציבורית של מי?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -אבל אני גובה את הכסף הזה  מר יוסף ניסן: 

 

 ממי? ממי?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 שיב שעכשיו עושים.  זה בדיוק התח  מר יוסף ניסן: 

 

 ממי?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מהתושבים שלא בונים, עוד הפעם.   מר יוסף ניסן: 

 

 אני מבקשת לדבר עם היועץ המשפטי.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 הוא לא יכול לגבות, הוא סתם מקשקש נו די.   : מר שלומי שטרית

 

   -התושב   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 עשה טובה, נו שלומי.  שלומי, ת  מר יוסף ניסן: 

 

 עשבייה?  בו  אתה יכול לגבות כסף ממגרש שיש   : מר שלומי שטרית

 

 תשמור את ההערות של עצמך.   מר יוסף ניסן: 

 

אתה   : מר שלומי שטרית עשבייה?  בו  שיש  מגרש  על  דו"ח  שהוא  איזה  רשמת  אתה 

ד  לעשות  סמכות  לך  אין  לך?  נראה  זה?  את  תעשה  אתה  זה?  את  לנו  להראות  בר  יכול 

 כזה.  

 

   -לא, הוא לא עושה את זה בסגנון  גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -היועץ המשפטי ומהנדס   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 של דו"ח.   גב' עדנה זטלאוי: 
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ד  רונית  לי    עייאש:   . גב'  יש  זו שאלה שלי,    2בסדר?  יש אפשרות, סליחה  האם  שאלות, 

 האם יש אפשרות לגבות משהו ממגרש?  

 

   -זה חוק עזר  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 שלא קרה לו כלום.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 זה חוק עזר.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אומרים יש חוק עזר.     : דובר 

 

 אין חוק עזר כזה.   : מר שלומי שטרית

 

 יש לנו חוק עזר?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 זה מה שהוא אמר שיגיע לכאן לאישור.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 י יצביע לחוק עזר?  מ  : מר שלומי שטרית

 

   -יש חוק עזר כן, יש חוק עזר  מר יוסף ניסן: 

 

 עדיין אין חוק עזר.    :גב' עדי זנד

 

 יש חוק עזר.   מר יוסף ניסן: 

 

   -הוא אמר שמכינים עכשיו   :גב' עדי זנד

 

 יש, יש.   מר יוסף ניסן: 

 

 מכינים חוק עזר.    :גב' עדי זנד

 

 מה אני אומר לך?  יש חוק עזר, את שומעת   מר יוסף ניסן: 
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 אני לא מבינה, אתה ועדנה לא מדברים באותה שפה?    :גב' עדי זנד

 

 אז אני אומר לך שיש חוק עזר, יש חוק עזר.   מר יוסף ניסן: 

 

 אתם לא מדברים? יש אצלנו היום חוק עזר?    :גב' עדי זנד

 

 כן, כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 יש חוק כזה?   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 כן.   : מר יוסף ניסן 

 

 איפה חוק העזר הזה?    :גב' עדי זנד

 

 התשובה היא כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 איפה? אני רוצה לראות אותו.    :גב' עדי זנד

 

 תקראי.   מר יוסף ניסן: 

 

 אני רוצה עכשיו.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 עכשיו, אני רוצה לראות את חוק העזר הזה.    :גב' עדי זנד

 

 לח לנו חוק עזר.  שתש   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 תראה לנו את חוק העזר הקיים.    :גב' עדי זנד

 

   -בישיבה הבאה תקבלו  מר יוסף ניסן: 

 

 לא, לא, עכשיו.    :גב' עדי זנד
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היועץ   מר יוסף ניסן:  בבקשה  הנה  זה,  את  יש  האינטרנט.  באתר  זה  את  יש 

 המשפטי.  

 

 איזה אתר? איפה חוק העזר שלנו?    :גב' עדי זנד

 

 .  2016-קודם כל יש חוק עזר מ  ל ברק: עו"ד יגא 

 

 למניעת מפגעים.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 למניעת מפגעים שכולל הרבה מאוד דברים.   עו"ד יגאל ברק: 

 

 עשב?    :גב' עדי זנד

 

 מניעת מפגעים.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 עשב?    :גב' עדי זנד

 

ורו  עו"ד יגאל ברק:  במיתר,  קיים  הוא  עליו  דיבר  שיוסי  אותו  התיקון  לאמץ  צים 

 גם פה, והוא חוקי.   

 

 אז הוא לא קיים בינתיים פה.    :גב' עדי זנד

 

 בדיוק.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 הוא לא קיים, בסדר.    :גב' עדי זנד

 

 זה התיקון שיוגש לישיבה הבאה.   עו"ד יגאל ברק: 

 

   -שאלנו שאלה פשוטה   :גב' עדי זנד

 

 ב, בשביל זה התחשיב.  בשביל זה עושים תחשי  עו"ד יגאל ברק: 

 

   -יגאל   :גב' עדי זנד
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 הוא אומר לך משהו שכדאי להקשיב.   : ברוריה אליעז   גב' 

 

 שנייה, שנייה, אני מקשיבה.    :גב' עדי זנד

 

 כדאי להקשיב לו.   גב' ברוריה אליעז: 

 

   -ברוריה, עד עכשיו שתקתי   :גב' עדי זנד

 

   -כן  גב' ברוריה אליעז: 

 

   -אני מדברת   עכשיו   :גב' עדי זנד

 

   -אבל הוא אומר משהו ש  גב' ברוריה אליעז: 

 

   -ברוריה, תני לי לדבר בבקשה, אני לא צריכה   :גב' עדי זנד

 

   -אני אתן לך, אבל הוא אומר  גב' ברוריה אליעז: 

 

 אני לא צריכה תיווך.    :גב' עדי זנד

 

 משהו...   גב' ברוריה אליעז: 

 

 כשיו.  אני לא צריכה תיווך ע   :גב' עדי זנד

 

 אוקיי.   גב' ברוריה אליעז: 

 

היום    :גב' עדי זנד האם  פשוטה,  הייתה  השאלה  אבקש.  אני  אצטרך  כשאני 

 יש לנו חוק עזר כזה.    6.2.22-בערב ביום שלישי ה   20:30-21:00כרגע בשעה  

 

   -... לגבות ממגרשים  עו"ד יגאל ברק: 

 

 כן, שאפשר לגבות ממגרשים כסף.    עייאש:   . גב' רונית ד 
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   -התשובה היא שלא, מכיוון  ו"ד יגאל ברק: ע 

 

 אוקיי זהו נגמרה השאלה.    :גב' עדי זנד

 

 אז מה עכשיו?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אבל על מה אנחנו מדברים שעה, אם אין כלום.   : מר שלומי שטרית

 

   -... מה הוא הולך לפנות   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 תנו לו לסיים בבקשה.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 די ברוריה, די.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 תשמעו את הסוף של המשפט.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 בסדר.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -חברים, חברים  מר יוסף ניסן: 

 

 לא רק אותך.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 די.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 גם אותו, גם אותו.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 די עם ההערות.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 באתם להיות נגד על הכול, אני רוצה להבין.   מר יוסף ניסן: 

 

 מה? סליחה.   גב' ברוריה אליעז: 
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 ...    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -אז רגע שנייה  מר יוסף ניסן: 

 

   -סליחה יוסי  גב' ברוריה אליעז: 

 

   -שנייה רגע  מר יוסף ניסן: 

 

 ף של המשפט.  אני לא שמעתי את הסו  גב' ברוריה אליעז: 

 

 אז הוא ידבר עכשיו.   מר יוסף ניסן: 

 

 אפשר לשמוע?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 בבקשה.   גב' ברוריה אליעז: 

 

מאוד   עו"ד יגאל ברק:  הרבה  שכולל  וגדול  רחב  עזר  חוק  יש  שוב,  אומר  אני  אז 

ריקים   מגרשים  מבעלי  לגבות  שיאפשר  הזה  המשפט  של  ההוספה  עבור  דברים.  אגרה 

אמר   שיוסי  כמו  פה.  אותו  לאמץ  רוצים  ואנחנו  במיתר  שקיים  משהו  הצמחייה,  פינוי 

   -התחשיב אמור להגיע בזמן הקרוב, אחרי שיהיה תחשיב זה יועלה, תיקון לחוק העזר 

 

 תיקון לחוק העזר.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 יועלה להצבעת המליאה.   עו"ד יגאל ברק: 

 

ד  רונית  זה  יופ   עייאש:   . גב'  דבר,  מכיר  אתה  ההנדסה.  את  שואלת  אני  עכשיו  אז  י, 

   -משהו שקיים שאתה מכיר? שהמציאו? שההנדסה 

 

 מה זה קשור להנדסה?   מר יוסף ניסן: 

 

 אבל הוא אומר לך שבמיתר זה קיים, הוא משקר? הוא משקר?   גב' ברוריה אליעז: 
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 אני שאלתי אותך ברוריה?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -לא, אבל אני גם  ליעז: גב' ברוריה א 

 

ד  רונית  מכיר.    עייאש:   . גב'  לא  שהוא  ואמר  המהנדס  את  שאלתי  אותך?  שאלתי  אני 

 זאת העבודה שלו.  

 

   -אבל את לא יכולה לנהל  גב' ברוריה אליעז: 

 

 זה לא העבודה שלו.   מר יוסף ניסן: 

 

 ישיבה שלמה בפינג פונג.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 טי עבודה של מי.  את אל תחלי  מר יוסף ניסן: 

 

 זה לא קשור להנדסה.   עו"ד יגאל ברק: 

 

 מה את מחליטה שזה עבודה שלו.   מר יוסף ניסן: 

 

את   גב' ברוריה אליעז:  סוף  סוף  עוצרת  אני  אז  פונג,  בפינג  רק  את  פה  שאנחנו  מאז 

 הפינג פונג.  

 

   -זה התפקיד שלי. זה התפקיד   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 פשר ככה.  אי א  גב' ברוריה אליעז: 

 

 את לא תעצרי את מה שאני אשאל.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -אנחנו מדברים על קצת העשב הזה  גב' ברוריה אליעז: 

 

   -לא   עייאש:   . גב' רונית ד 
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המשפטי,   גב' ברוריה אליעז:  היועץ  כאן  ואומר  פרופורציות.  איזה  גם  יש  שעה.  חצי 

כרגע בתוך המועצה שרוצים להביא    זה בא לפתחו, הוא בדק, במיתר זה קיים. מה שעשו 

את   ולבלבל  להמשיך  צריך  למה  אז  בעבודה.  כבר  זה  הבאה.  לישיבה  הזה  התיקון  את 

 המוח? זה כבר הולך לקרות.  

 

 ברוריה, תיזהרי בלשונך.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אני נזהרת.   גב' ברוריה אליעז: 

 

ד  רונית  א   עייאש:   . גב'  זה  לבלבל את המוח  דברים שאני מדברת  ה   ל ע י  תגיד   ל בבקשה. 

 לבלבל את המוח.  

 

 אבל תפסיקי כבר, בואו נתקדם.   גב' ברוריה אליעז: 

 

   -לא, את מחליטה אם להתקדם, שאני ארצה לדבר   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -כן, אני מחליטה, כי את  גב' ברוריה אליעז: 

 

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

 

 נהלי פה בפינג פונג את כל הישיבות.  לא ת  גב' ברוריה אליעז: 

 

 את תתפלאי.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 כל הישיבות הם בפינג פונג.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 חברים בואו נעבור לנושא הבא.   מר יוסף ניסן: 

 

 יוסי, זה לפתחך.   גב' ברוריה אליעז: 

 

   -קדימה עזבי, בואו נעבור  מר יוסף ניסן: 

 

 שה.  בבק  גב' ברוריה אליעז: 
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 עוברים לנושאים הבא, גמרנו נתתי עדכון.   מר יוסף ניסן: 

 

 זה לפתחך, תתקדם.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 גמרנו. הדיווח הסתיים.   מר יוסף ניסן: 

 

 דיון מיוחד בנושא פינוי אשפה.   -  5לסעיף  

 

בנושא   מר יוסף ניסן:  שקורה  דיון  מה  אשפה.  יועץ  כרגע  פינוי  שכרנו  ככה,  הוא 

, וכבר נפגשנו איתו לפני שבוע. הוא העלה הצעה נוספת, והוא מכין עכשיו  לנושא אשפה 

   -מכתב למליאה 

 

 חוות דעת.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

, ולפי המכתב  חוות דעת למליאה, מה הולך להיות לנו במכרז הבא  מר יוסף ניסן: 

  הזה אנחנו נקבל את ההחלטות שלנו, היה וכן היה ולא. אם נאמץ את המסקנות שלו זה 

טוב, אם לא זה גם בסדר. יכול להיות שנאריך את ההסכם, אפשר להאריך את ההסכם  

 עם החברה לעוד שנה.  

 

על מה היועץ נלקח? מה תפקידו של היועץ להמליץ לנו מה? אפשר    עייאש:   . גב' רונית ד 

 לדעת?  

 

   -היועץ  מר יוסף ניסן: 

 

 עוד פעם פינג פונג?   גב' ברוריה אליעז: 

 

מה  ה  מר יוסף ניסן:  הולכים,  אנחנו  מה  לקראת  נדע  שאנחנו  מנת  על  נלקח  יועץ 

   -אנחנו דורשים במכרז 

 

 זה הכנה למכרז?    עייאש:   . גב' רונית ד 
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 זה הכנה למכרז כן.   מר יוסף ניסן: 

 

   -האם זה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 הוא מכין לנו את המכרז.   מר יוסף ניסן: 

 

ד  רונית  לכ   עייאש:   . גב'  קשור  זה  האם  לא  יופי,  הירוקים?  והפחים  בקירות  החורים  ל 

 קשור.  

 

 לא קשור.   מר יוסף ניסן: 

 

 רק הכנה למכרז.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 בסדר.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -בסדר? הוא יכין  מר יוסף ניסן: 

 

שהיו  : מר שלומי שטרית שעד  או  בשבוע,  פעמיים  פינוי  נשאר  עדיין  יוסי  לי  עץ  תגיד 

   -יגיע זה 

 

במכרז עצמו על זה בדיוק דיברנו, תהיה אופציה של יומיים, פינוי   מר יוסף ניסן: 

 פעמים, לכל דבר יהיה ערך כלכלי. ואנחנו נקבל פה את ההחלטה.    3פעמיים, פינוי  

 

נשאר   : מר שלומי שטרית בשבוע?  פעמיים  עדיין  זה  היועץ,  של  דעת  חוות  שתהיה  עד 

 עדיין פעמיים בשבוע.  

 

 פעמיים בשבוע, ויש עוד פעם אחת של קרטונים.   מר יוסף ניסן: 

 

 הבנתי.   : מר שלומי שטרית

 

בעיה   מר יוסף ניסן:  שום  לו  אין  שממחזר  מי  לכאן,  גם  זה  את  אומר  כבר  אני 
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   -אגב. גם משפחות של 

 

אבל תקשיב ניסינו למחזר, אין איפה לשים יוסי, שבוע שלם איפה   : מר כפיר מימון

   -השקיות   שמים את כל 

 

 זה לא מעניין אותם.   : מר שלומי שטרית

 

 מה זאת אומרת?   מר יוסף ניסן: 

 

 איפה אתה שומר אותם נגיד?   : מר כפיר מימון

 

 זה לא מעניין אותו.   : מר שלומי שטרית

 

 בבית מה זאת אומרת?   מר יוסף ניסן: 

 

 מה בתוך הבית?   : מר כפיר מימון

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 זה מטפטף, זה נוזל מה.   : מר כפיר מימון

 

שנה   מר יוסף ניסן:  כבר  ממחזר  ואני  לפחות,  אצלי  לא  נוזל.  ולא  מטפטף  לא  זה 

 שנה.    –וחצי  

 

 הבנת כפיר? זה התשובות וזו הרמה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 זה לא מסריח גם?   : מר כפיר מימון

 

 בטח שזה מסריח.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 )מדברים יחד(  

 

 לא, לא מסריח.   ניסן:   מר יוסף 
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   -אני מוציאה שקיות של שניצלים שמה אותם   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 לא, אני שוטף את זה לפני שאני שם בשקית, ובזה נגמר העניין.   מר יוסף ניסן: 

 

ש  : מר כפיר מימון יצא  לנו  אדירים.  כמויות  זה  ניסינו,  זה    3/4-תקשיב  מהזבל 

 אריזות.  

 

 ן.  נכו  גב' עדנה זטלאוי: 

 

פח   : מר כפיר מימון חיפשתי  התייאשתי,  תקשיב  זה,  את  לשים  איפה  לנו  היה  לא 

 כתום בכל באר שבע והסביבה, אין.  

 

 לא, אבל יש פחים כתומים ליד המועצה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אבל הם מלאים.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 נכון.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אין.   : מר כפיר מימון

 

 יש.   : מר יוסף ניסן 

 

 לא, אני רוצה ליד הבית פח שאני שם.   : מר כפיר מימון

 

גם   מר יוסף ניסן:  זה  מחזור,  למרכזי  זה  את  מביא  לו,  חשוב  באמת  שזה  מי  יש, 

   -עובד. אם לא, אתה שם את זה בגינה 

 

 זה לא נוח יוסי.   : מר כפיר מימון

 

יש   מר יוסף ניסן:  זה,  את  תולה  מוצא    1001אתה  שרוצה  מי  הדרך,  דרכים,  את 

היישובים הכי ממחזרים   בין שלושת  נמצאת  זה חשוב שתדעו, שלהבים  לי. אגב  תאמין 

 בארץ.  
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   -גם הכי הרבה   :גב' עדי זנד

 

 הכי הרבה בארץ.   מר יוסף ניסן: 

 

   -הכי הרבה פסולת   :גב' עדי זנד

 

   -אם ככה אנחנו יכולים להיות הכי ממחזרים  : מר כפיר מימון

 

אולי  אבל   מר יוסף ניסן:  יש  לך  אומר  אני  זבל.  של  בעיה  יש  תמיד    3אצלך 

 תושבים כמוך ביישוב.  

 

 נפשות מבלים כל היום, מה לעשות?    6 : מר כפיר מימון

 

 תושבים כמוך בכל היישוב.    3 מר יוסף ניסן: 

 

 לא רואים, אבל אני גם אוכל.   : מר כפיר מימון

 

 שתבין.    תושבים בכל היישוב הזה, אתה אחד מהם   3 מר יוסף ניסן: 

 

 שמה? מה?    :גב' עדי זנד

 

 מה אתה רוצה שאני אגיד לך?   : מר כפיר מימון

 

 שיש לו בעיה בפינויים.   מר יוסף ניסן: 

 

 זה לא נכון.   : מר שלומי שטרית

 

 אני אמרתי לך גם שלי יש בעיה בפינויים.    :גב' עדי זנד

 

 הפח עולה על גדותיו, באמת אני אומר.   מר יוסף ניסן: 

 

 יוסי אז זה לא נכון.   : ומי שטריתמר של
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 תשאלו את מוטי, תשאל את מוטי.   מר יוסף ניסן: 

 

   -יוסי, יוסי, אני אמרתי לך כבר לפני חודש   :גב' עדי זנד

 

בתוך   מר יוסף ניסן:  הזבל  את  תשים  לפחות  אשפה,  שקיות  אבל  מקבל  אתה 

 שקיות אשפה.  

 

 שמים בתוכו.   : מר כפיר מימון

 

 , לא.  לא  מר יוסף ניסן: 

 

   -כי הפח מתמלא  : מר כפיר מימון

 

 לא, שלחת לי תמונה שהכול מפוזר.   מר יוסף ניסן: 

 

 באיזה סעיף אנחנו?   גב' ברוריה אליעז: 

 

   -בסעיף  מר יוסף ניסן: 

 

 באשפה, באשפה. דיון על האשפה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 באשפה, דיון על האשפה.   מר יוסף ניסן: 

 

 ביעו, גם על הגנים אני אצביע לא.  בואו תצ  : מר שלומי שטרית

 

 אני לא מקשיב בסדר.   מר יוסף ניסן: 

 

 זה לא נגדך.   : מר שלומי שטרית

 

   -יוסי, רק בשביל הפרוטוקול   :גב' עדי זנד

 

 יש לי באמת בעיה שאני מקשיב לך, אתה צודק.   מר יוסף ניסן: 
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 על התשובות האלה.   : מר שלומי שטרית

 

   -כבר לפני חודש   וטוקול, גם אני התלוננתי בשביל הפר   :גב' עדי זנד

 

 גם אני.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -על הנושא הזה של פינוי אשפה, ועל זה שנצבר אצלנו   :גב' עדי זנד

 

 נו.    3,  2,  1תושבים,    3אמרתי יש   מר יוסף ניסן: 

 

 .  4,  4-ו   :גב' עדי זנד

 

 .  4 מר יוסף ניסן: 

 

 .  יוסי, די באמת  גב' ברוריה אליעז: 

 

 טוב אוקיי.   מר יוסף ניסן: 

 

   -ברוריה אני רוצה לבקש משהו   :גב' עדי זנד

 

 אני אומרת לו שלא יענה ככה, אז את אומרת לי מה להגיד לו?   גב' ברוריה אליעז: 

 

   -טוב חברים בואו  מר יוסף ניסן: 

 

   -אני לא אמרתי לך שום דבר, אני רוצה   :גב' עדי זנד

 

 די, תעזבי אותי היום בבקשה.  עדי, ע  גב' ברוריה אליעז: 

 

   -אז תעזבי אותנו   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

ניגע   מר יוסף ניסן:  בואו  במתנ"ס.  גברי  חילופי  חברים,  הבא  לנושא  עובר  אני 

 בנושא הזה.  
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 זה היה דיון מיוחד בנושא האשפה?    :גב' עדי זנד

 

 כן.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אחלה דיון היה.    :גב' עדי זנד

 

 מה זה מיוחד.    עייאש:   . ' רונית ד גב 

 

 ממש.   : מר שלומי שטרית

 

 יש לך מה להגיד אני אשמח עדי.   מר יוסף ניסן: 

 

 פעמים בשבוע יוסי.    3-שאנחנו מבקשים להחזיר את זה ל  : מר שלומי שטרית

 

 נכון.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -נתונים   לי מה שהסבירו פעם זה כשיש דיון מיוחד אז מביאים   :גב' עדי זנד

 

כזה,   : מר שלומי שטרית בזלזול  עונה  אתה  לא,  זה  הזאת  התשובה  בעיה,  אין  זה  מה 

 ואחרי זה אתם אומרם למה אני מדבר לא יפה.  

 

שתהיה   מר יוסף ניסן:  לך  אמרתי  אבל  במכרז.  אופציה  שתהיה  אמרתי  אבל 

 אופציה במכרז, איפה הבעיה?  

 

   -ו מבקשים להחזיר את הפינוי עד שיהיה מכרז יוסי, אנחנ  : מר שלומי שטרית

 

 אה לאלתר עכשיו?   מר יוסף ניסן: 

 

 כן, שיהיה מכרז ואז יוחלט.   : מר שלומי שטרית

 

עוד   מר יוסף ניסן:  זה  ואם  אוקיי.  עם    500,000-400,000הבנתי  בעיה  לך  אין   ,₪

 זה.  
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 מה זה?  : מר שלומי שטרית

 

 נוריד את זה מדברים אחרים.    :גב' עדי זנד

 

 ₪, אין לך בעיה עם זה.    500,000-400,000אם זה   ף ניסן: מר יוס 

 

שזה   : מר שלומי שטרית אמרתי  לא  היה    400,000אני  זה  כן,  אם  גם  כן,  אם  וגם   ,₪

 לתושבים לפני, אל תיקח להם.  

 

 בדיוק.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 בסדר.   מר יוסף ניסן: 

 

 אל תיקח לנו.   : מר שלומי שטרית

 

אגב אין עם זה בעיה, אני רוצה לומר לכולם, אין עם זה שום  טוב.   מר יוסף ניסן: 

 בעיה, תשאלו את מוטי, מוטי חי את הנושא הזה.  

 

 אני לא שואל את מוטי, אנחנו רואים פה את השטח.   : מר שלומי שטרית

 

 מהתושבים שזה מפריע להם, אולי.    2%יש פה אולי   מר יוסף ניסן: 

 

   -טערת. הגישה שלך... על מוטי זה לא, אני מצ   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 , זה מה שאתה רוצה לעשות.  98%-אני לא אפגע ב   2%בשביל   מר יוסף ניסן: 

 

 וכמה אנשים מוטי מפנה באופן אישי?   : מר שלומי שטרית

 

 בדיוק.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 זה מה שאתה רוצה.   מר יוסף ניסן: 
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 ..  לכמה אנשים מוטי נוסע עם האוטו.  : מר שלומי שטרית

 

 .  2%זה   מר יוסף ניסן: 

 

 איש.    140איש, זה אם אני לא טועה לפחות    7,000-מ   2% : מר שלומי שטרית

 

 .  2%מהתושבים בשביל    98%-זהו, אתה מבקש לפגוע ב  מר יוסף ניסן: 

 

 טוב.   : מר שלומי שטרית

 

 אז בסדר. אז תלך עם זה, זה מצוין.   מר יוסף ניסן: 

 

 .  100%בסדר   : מר שלומי שטרית

 

 חילופי גברי במתנ"ס, ועדת ביטחון וועדת ערר.   -  6לסעיף  

 

עובדים שפרשו, אנחנו    2טוב חברים, חילופי גברי במתנ"ס. יש לנו   מר יוסף ניסן: 

 עובדי מועצה, שימלאו את תפקידם בהנהלת המתנ"ס.    2צריכים למנות במקומם  

 

 מי פרש ומי ייכנס.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -עובדים   2במקומם אנחנו צריכים  פרש זה בתיה והמהנדס.  מי ש  מר יוסף ניסן: 

 

 המהנדס פרש?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 כן, התפטר.   מר יוסף ניסן: 

 

 מאיפה?    :גב' עדי זנד

 

 מהנהלת המתנ"ס.   מר יוסף ניסן: 

 

 פוטר.  הת : מר כפיר מימון
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 פוטר.  הת   :גב' עדי זנד

 

 מה אתם רוצים?  הוא שלח מכתב שהוא מתפטר,   מר יוסף ניסן: 

 

 אחרי ששתית לו את הדם.   : מר כפיר מימון

 

 בסדר.   מר יוסף ניסן: 

 

   -דיברנו על זה בישיבה הקודמת, ואמרנו ש   :גב' עדי זנד

 

עובדי מועצה. אני מציע את זהבה ואת    2טוב, חברים צריך למנות   מר יוסף ניסן: 

 .  מם דני במקו 

 

 דני?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 דני?    :גב' עדי זנד

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 דני אתה רוצה?   : מר כפיר מימון

 

 כן, דני יש לך זמן? אולי הביטחון יותר חשוב.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 חברים זה לא עכשיו דיון.   מר יוסף ניסן: 

 

   -אני שואלת   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 זה לא דיון, לא, זה לא דיון, אין דיון.   מר יוסף ניסן: 

 

 מה זה אין דיון?    עייאש:   . רונית ד גב'  

 

 אין דיון.   מר יוסף ניסן: 
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 רק שנייה צריך להצביע?   : מר כפיר מימון

 

 כן, צריך להצביע.   מר יוסף ניסן: 

 

 אז אפשר לשאול אותו אם הוא רוצה?   : מר כפיר מימון

 

 בדיוק.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אני שאלתי אותו והוא הסכים, כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 אני שואל אותו.   : מר כפיר מימון

 

 תשאל, אבל אני שאלתי אותו אני אומר לך, מה אתה לא מאמין?   מר יוסף ניסן: 

 

 ומה הוא אמר?   : מר כפיר מימון

 

 שהוא מוכן בוודאי.   מר יוסף ניסן: 

 

 אחרי הדיון הזה נראה לכם...   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 בסדר? לכבוד הוא לי. בסדר?  אפילו הוא אמר לכבוד הוא לי.   מר יוסף ניסן: 

 

 יאללה יוסי תעלה להצבעה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

  טוב חברים, מי בעד?  מר יוסף ניסן: 

 

 עכשיו הוא אומר שהוא רוצה. אני שאלתי.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 מי בעד?   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 הוא רוצה. מי בעד?   מר יוסף ניסן: 
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   -אתה רוצה  גב' ברוריה אליעז: 

 

 ברוריה, עפר, יוסי, מי בעד?   ' עדנה זטלאוי: גב 

 

זה,    מר דני ביטון:  של  המשמעות  את  מכיר  לא  בנושא,  מילה  איתי  החליף  יוסי 

 אבל אני מוכן לבצע את המשימה.  

 

 לא, זהבה מחליפה את בתיה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 כן.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 עם זה אין לי בעיה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 לא, אני שואלת אם זה גם רצונך.   ב' ברוריה אליעז: ג 

 

   100% מר יוסף ניסן: 

 

 כפיר אתה בעד?   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 כן, כפיר בעד.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 כפיר בעד אוקיי.   מר יוסף ניסן: 

 

 .  4יש לנו   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אני בעד זהבה.    :גב' עדי זנד

 

 דני?   : מר שלומי שטרית

 

את    י ביטון: מר דנ  מכיר  לא  אני  בנושא,  מילים  כמה  איתי  החליף  שיוסי  אמרתי 

 המשימה, אבל אני מוכן להירתם לכל משימה.  

 

   -הזמן הפנוי   עייאש:   . גב' רונית ד 



 

 52 

 

 יוסי מי נגד? יוסי מי נגד?   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 מי נגד?   מר יוסף ניסן: 

 

   -רגע, רגע, אבל דני אנחנו רוצים  : מר שלומי שטרית

 

 נו אז הוא אומר שהוא כן, הוא בעד.   מר יוסף ניסן: 

 

 אתה נותן לנו להצביע נגד.   : מר שלומי שטרית

 

 הוא מוכן, מה אתה רוצה?   מר יוסף ניסן: 

 

אבל אנחנו רוצים לשאול אם הוא יש לו זמן לזה. אולי אין לו זמן   : מר שלומי שטרית

כ  לך  יש  דני,  העובדים?  כל  כמו  עליו  כופה  ואתה  דיברתי  לזה  אני  עבודה,  הרבה  כך  ל 

 בבוקר.    2:00-3:00איתך כמה פעמים בשעה  

 

 חברים, זו ישיבה אחת ברבעון.   מר יוסף ניסן: 

 

 יש לך זמן להיכנס לזה? או שבגלל שראש המועצה לוחץ ורוצה?   : מר שלומי שטרית

 

ב   מר דני ביטון:  שמדובר  מיוסי  הבנתי  ובעוד    4-שלומי  שנתית,  ברמה  דיונים 

 י עוד משהו, זה לא צורך ממני הרבה קשב והרבה מאמץ, אני מוכן להירתם לזה.  אול 

 

 אוקיי, בסדר גמור.   : מר שלומי שטרית

 

 אז כולם בעד פה אחד.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 תודה דני.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 פה אחד.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 פה אחד.   מר יוסף ניסן: 
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אישרה  :  החלטה  המועצה  דני  מליאת  ומר  הראל  זהבה  גב'  של  מינויים  את  אחד  פה 

 ביטון לחברים בהנהלת המתנ"ס במקומם של גב' בתיה הרפז ומר אלעד ארזי. 

 

 עכשיו תמשיך יוסי. ועדת ביטחון וועדת ערר. לפי הסדר.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -כן, בוועדת ביטחון  מר יוסף ניסן: 

 

כתוב  : מר שלומי שטרית זה  איפה  ביטחון.  הדברים    ועדת  וכל  ביטחון  ועדות  כל 

 האלה?  

 

   -ועדת ביטחון יש לנו בנוסף   מר יוסף ניסן: 

 

 אמיל וייסמן ואמנון איצקוביץ'.    מר דני ביטון: 

 

   -ואתם מורידים  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 מה שהתווספו?    מר דני ביטון: 

 

 מה?   מר יוסף ניסן: 

 

 זה עכשיו...    מר דני ביטון: 

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

   -הורדתם אבל יותר והוספתם  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 , אתה זוכר את השמות?  4הורדנו   מר יוסף ניסן: 

 

 לא.    מר דני ביטון: 

 

ד  מר יוסף ניסן:  ביטחון  ר זה  ועדת  חברים,  טוב  טוב.  זוכר?  אתה  אוהד  שלום,  ור 

 חברים אחד זה אמנון איצקוביץ' והשני זה אמיל וייסמן.    2אנחנו מוסיפים  
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 איפה? איפה סליחה? בוועדת ביטחון?    עייאש:   . ונית ד גב' ר 

 

 כן, בסדר?   מר יוסף ניסן: 

 

 כמה אנשים יש בוועדת ביטחון?    :גב' עדי זנד

 

 כמה יש?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -יש  מר יוסף ניסן: 

 

 יש כרגע אני אגיד לך כמה.   : מר שלומי שטרית

 

 יש את זה באתר רבותיי.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 חברים בוועדת ביטחון.    18,  8ועוד    10 : שלומי שטרית מר

 

 )מדברים יחד(  

 

 .  17יותר, יש יותר. לא, את אפללו תורידי אז זה   : מר שלומי שטרית

 

 , הוא לא חבר.  לא, אפללו לא חבר, אפללו זה שוטר קהילתי  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 לא, אז הוא הוריד, הוריד עכשיו.    :גב' עדי זנד

 

   -, דני 17אז זה   : שטריתמר שלומי 

 

 הוא לא חבר.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אז הוא הוריד.    :גב' עדי זנד

 

   -, דני גם 16דני זה   : מר שלומי שטרית
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 גם דני לא חבר.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

בזה,   : מר שלומי שטרית נמצא  לומר    16הוא  רוצה  אני  בעיה,  פה  יש  תראו  חברים. 

   -משהו 

 

   -ים ככה טוב חבר  מר יוסף ניסן: 

 

   -אני רוצה  : מר שלומי שטרית

 

   -רגע שנייה  מר יוסף ניסן: 

 

 כן.   : מר שלומי שטרית

 

 חברים, בסדר?    4אנחנו צריכים להוריד   מר יוסף ניסן: 

 

 את מי? את מי מורידים?   : מר שלומי שטרית

 

מורידים   מר יוסף ניסן:  מוטי    4אנחנו  את  צור,  ברק  את  מורידים  אנחנו  חברים, 

   -וזב את היישוב אמדו שע 

 

 עזב.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -עזב. את ירון פינקו  מר יוסף ניסן: 

 

   -רגע, ברק צור, מוטי אמדו  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 ודרור שלום.   מר יוסף ניסן: 

 

 מי ירון פינקו?   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 ירון פינקו ודרור שלום.   מר יוסף ניסן: 

 

 פה.    הם ממילא לא נמצאים  : מר שלומי שטרית
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 ודרור שלום.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 .  2ואנחנו מוסיפים במקומם   מר יוסף ניסן: 

 

 אמיל וייסמן ואמנון איצקוביץ'.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 כן. בסדר?   מר יוסף ניסן: 

 

והוא   : מר שלומי שטרית נהדר  בחור  הוא  אמנון  גם  משהו.  לומר  רוצה  אני  רגע,  רק 

 חברי ועדה?    17יק השני הוא גם. אבל יוסי  , וגם הבחורצ' מקצועי והכול בסדר 

 

 .  2ומוסיפים עכשיו רק    4אבל אנחנו מורידים   מר יוסף ניסן: 

 

 , אתה הוספת.  4אתה לא הורדת   : מר שלומי שטרית

 

   -אוי שלומי נו  מר יוסף ניסן: 

 

 -יש יותר, אני רואה יש לי פה כרגע  : מר שלומי שטרית

 

 .  4י מוריד  אבל אתה לא שמעת, אנ  מר יוסף ניסן: 

 

 עדנה כמה יש ברישומים שלך?   פרופ' עפר לוי: 

 

הכול   גב' עדנה זטלאוי:  הרישומים  את  זוכרת  לא  אני  לי,  אין  באתר,  זה  באמת  לא 

 נמצא באתר.  

 

 נמצא באתר?   פרופ' עפר לוי: 

 

 לגמרי.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 .  12כרגע בסופו של דבר יהיו בסביבות   מר יוסף ניסן: 
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והשאר   טלאוי: גב' עדנה ז  מועצה  חברי  רבע  להיות  צריך  שהמפתח  הוא  שנכון  מה 

 נציגי ציבור.  

 

 , בסדר?  2ומוסיפים    4טוב, אנחנו מורידים   מר יוסף ניסן: 

 

   -זה המפתח לכל ועדות  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 ותגיע לאותו מצב.    4למה אתה מוסיף? אז אם תוריד, תוריד    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 שביקשו להצטרף, אז איפה הבעיה?    2אבל יש   מר יוסף ניסן: 

 

 אז מה אם הם ביקשו?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מה זה מה ביקשו.   מר יוסף ניסן: 

 

 את צריכה להצביע...   : מר שלומי שטרית

 

 זה אנשים שרוצים לתרום מזמנם. מה את רוצה להגיד להם לא?   מר יוסף ניסן: 

 

   -אבל שהוא רוצה רק למנות ... שנסתכסך איתו.   : מר שלומי שטרית

 

   -מישהו בא... מבקש להיות, אתה אומר   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

אמיל   מר יוסף ניסן:  מזמנו.  לתרום  שמוכן  במשטרה,  ניצב  סגן  שהיה  שוטר  זה 

וייסמן שהוא מתנדב כבר שנתיים ברשימת המתנדבים שלנו, אחד הפעילים המרכזיים.  

 כול להגיד להם לא? לא הבנתי.  רוצים להתנדב ולעשות יותר. מישהו י 

 

 אתה לא מסוגל להגיד לאף אחד כלום.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 בסדר, אז תגידי את, תגידי את.   מר יוסף ניסן: 

 

 חברי ועדה זה שלומי, עפר ויוסי נכון?   גב' עדנה זטלאוי: 
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 כן.   : מר שלומי שטרית

 

ארב  מר יוסף ניסן:  את  מורידים  אנחנו  בקיצור  טוב.  ומוסיפים  כן  .  2עתם 

 . מי בעד? מי בעד? עפר, ברוריה?  2ומוסיפים    4מורידים  

 

 יאללה בעד.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 מה?   גב' ברוריה אליעז: 

 

   -מי בעד  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 .  2מוסיפים    4מורידים   מר יוסף ניסן: 

 

 . כפיר אתה מרים אצבע או לא?  2והוספה של    4הורדה של   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -... שלא יצליח  : מר שלומי שטרית

 

 מי בעד?   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אני בעד, לא אכפת לי.    :גב' עדי זנד

 

 כולם בעד.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אם דני לא אכפת לו, ולו לא אכפת, אז לא אכפת...   : מר שלומי שטרית

 

 כולם בעד.   מר יוסף ניסן: 

 

 שאל מי נגד.  לא, לא כולם, כפיר לא. ת  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 מי נגד? נגד. אתה רוצה להגיד למה?   מר יוסף ניסן: 

 

 גם ככה אתה לא מקשיב, אז למה?   : מר כפיר מימון
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 טוב.   מר יוסף ניסן: 

 

   -שרוצים   2ומוסיפים    4לא, אבל באמת אם מורידים   גב' ברוריה אליעז: 

 

ני אשמיע  אז באמת הוא לא מקשיב. אז ברוריה אז לא שמתאים א  : מר כפיר מימון

 ושלא מתאים הוא לא ישמע.  

 

 צודק.   : מר שלומי שטרית

 

 אין בעיה.   מר יוסף ניסן: 

 

מר  :  החלטה  של  מינויים  את  קולות  ברוב  אישרה  המועצה  ו   מליאת  וייסמן  מר  אמיל 

ועדת הבטחון   אמנון איצקוביץ'  צור,  מר    ומם של , במק לחברי  מר    , מוטי אמדו מר  ברק 

 פרשו. ש דרור שלום  מר  ו   ירון פינקו 

 

 טוב ועדת ערר, ועדת ערר אנחנו מוסיפים חברה אחת לוועדה.   מר יוסף ניסן: 

 

 אנחנו לא מוסיפים, מחליפים.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 מחליפים.   מר יוסף ניסן: 

 

 במקום מוטי אמדו שעזב.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 מוטי אמדו את שרה אדרי. צריך פשוט קוורום.   מר יוסף ניסן: 

 

 זה אני מתנגד. לזה אני אתנגד.   : טריתמר שלומי ש

 

 למה?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 הוועדה חייבת לעבוד.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 ועדה של מה?   גב' ברוריה אליעז: 
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 ועדת ערר, ועדת ערר לארנונה.   מר יוסף ניסן: 

 

 אני מתנגד.   : מר שלומי שטרית

 

 חברים.    2לעבוד על  הוועדה חייבת לעבוד, היא לא יכולה   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 זה אני מתנגד.   : מר שלומי שטרית

 

ד  רונית  מספר    עייאש:   . גב'  שהאוהדת  להיות  יכול  לא  מישהו.  לה    1תחליפו  יגיד  עוד 

 תממני את זה, או תממני אחר.  

 

 אגב מי בוועדת ערר רפי גיל?   : מר שלומי שטרית

 

   -יש את נאורה יש את רפי גיל  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 כן.   : שטריתמר שלומי 

 

 ומוטי אמדו שהיה חבר מקסים אבל הוא עבר לאופקים.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אנחנו מבקשים שידע... בוועדת ערר.   : מר שלומי שטרית

 

 טוב, אנחנו מחליפים חבר בחבר. מי בעד?   מר יוסף ניסן: 

 

 מי בעד שרה אדרי? לא ראיתי אצבעות. עפר, ברוריה, יוסי.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אני לא יודעת מה היא עושה. אני לא יודעת מה הוא עשה.   ב' ברוריה אליעז: ג 

 

 ועדת ערר בארנונה נו. ועדת ערר של ארנונה.   מר יוסף ניסן: 

 

   -שמה היא צריכה לקבל  גב' ברוריה אליעז: 

 

 לתת הנחות לאנשים.    עייאש:   . גב' רונית ד 
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 הנחות, הנחות לארנונה.   : מר שלומי שטרית

 

יש   יסן: מר יוסף נ  הארנונה,  על  ערר  להם  שיש  אנשים  של  פניות  יש  פניות.  יש 

 ועדה שצריכה לדון בזה.  

 

 )מדברים יחד(  

 

 היא ועדה שיפוטית.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 לא רוצה שתהיה...    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 זה לא מעין שיפוטי.   עו"ד יגאל ברק: 

 

 תשאל מי נגד.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 מי נגד?   מר יוסף ניסן: 

 

 זנד, דמרי עייאש, שטרית, מימון   –  4 גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אין בעיה.    4 מר יוסף ניסן: 

 

 טוב מאוד.   : מר שלומי שטרית

 

 .  4 מר יוסף ניסן: 

 

 אז מה עשינו.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 בעד, לא עובר, אין בעיה.    3נגד    4 מר יוסף ניסן: 

 

 ערר בלי חבר, אנחנו חייבים.    נו אבל מה, אנחנו ועדת  גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -נו מה לעשות? זה פוגע במועצה, יש פה  מר יוסף ניסן: 
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 אבל יש... חברים.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 אתה פוגע במועצה.   : מר שלומי שטרית

 

 לא, אז תחליף, פשוט תחליף.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 יים.  אתה פוגע במועצה, לא אנחנו. אנחנו מקצוע  : מר שלומי שטרית

 

 שיהיה מישהו שלא מהסיעה שלך.    :גב' עדי זנד

 

 אין לי בעיה שתמנה את זהבה למשל, אין לי בעיה.   : מר שלומי שטרית

 

 תביא מישהו אחר מה הבעיה?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 -לא, זה סתם הייתה   :גב' עדי זנד

 

 )מדברים יחד(  

 

   מה הבעיה עם שרה? לא הבנתי.  מר יוסף ניסן: 

 

 כלום, כלום.    עייאש:   . נית ד גב' רו 

 

 שרה בחורה נהדרת.    :גב' עדי זנד

 

 היא נהדרת, היא נהדרת.   : מר שלומי שטרית

 

 סיימה משפטים, סיימה משפטים, רוצה לתרום.   מר יוסף ניסן: 

 

 אגב היא לא חייבת להיות משפטנית.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 היא לא חייבת להיות, בסדר.   מר יוסף ניסן: 

 

 משפטנים בוועדה.    שני יש   נה זטלאוי: גב' עד 
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 שיבוא מישהו אחר.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 יבוא מישהו אחר, אין בעיה. בינתיים לא מאושר, אין שום בעיה.   מר יוסף ניסן: 

 

 חבל שאין את השם השני, חבל.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 שמה? שלא לוקחים אותה?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 .  8חנו עוברים לסעיף  טוב, אנ  מר יוסף ניסן: 

 

 שלא מסיימים את ועדת ערר היום.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 

 סקירה / מצגת קונספט גנים.   -  8לסעיף  

 

 , סקירה מצגת קונספט גנים.  8סעיף   מר יוסף ניסן: 

 

חלום.   גב' זהבה הראל:  לי  יש  אגיד  שאני  בזה  לפתוח  יכולה  אני  אם  אז  טוב, 

שב  שלי  לנו    1.9-והחלום  ואיפה  גנ   4יהיו  למה.  לכם  אגיד  אני  בואו  עכשיו  חדשים.  ים 

הזו.   בסוגיה  עומדים  בתשפ"ב,  אנחנו  לנו  יש  נתונים  איזה  השנה,  הנתונים  היו  מה  אז 

לנו   יש  בתשפ"ב,  היום  אז  בתשפ"ג.  לנו  צפויים  נתונים  הם    243ואיזה  לגן,  ילדים 

גבוהים.   חובה    30,  28,  31מחולקים במספרים לטעמי  ובגני  בתוך  וכן הלאה.  שנמצאים 

הוא   הממוצע  כלומר  הספר,  סבורים,  30בית  אנחנו  או  סבורה  אני  להבים  כמו  ביישוב   .

אנחנו   אז  איכות,  בשם  מדברים  אנחנו  ואם  מידי.  מאוכלסים  מידי,  גדולים  גנים  שזה 

בתקופת   עכשיו  אנחנו  נרשמים,  השם  ברוך  ואז  הזה.  הקונספט  את  לשנות  צריכים 

משפחו  הרבה  לנו  יש  כ הרישום,  כבר  לנו  יש  ללהבים.  שמגיעות  חדשות  משפחות,    25-ת 

לנו   יש  זה  לרגע  נכון  אז  עוד.  יגיעו  הסתם  מן  פברואר,  בחודש  היום  ילדים    297אנחנו 

 ילדים.    25לגן. אנחנו סבורים שזה נכון, שבכל גן יהיו  

 

 ככה התחלנו לפני שיוסי היה ראש מועצה, הלאה.    עייאש:   . גב' רונית ד 
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 אז אני שמחה שחזרנו לעידן, אני מאמינה גדולה בזה.   : גב' זהבה הראל 

 

 גם אנחנו.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

הזה   גב' זהבה הראל:  הדבר  לצורך  יותר.  קטן  יהיה  בגן  הילדים  שמספר  שצריך 

יש   הילדים. אז  בגני  ניקח את מספר המועמדים להשתבץ  אנחנו חייבים מבנים. אז אם 

  2ילדים, אז חסרים לנו בעצם    174טרום וטרום חובה  -לנו צפי בגני הטרום חובה, טרום 

גנים בתוך בית    4מבנים. ובגני חובה אנחנו נאכלס עוד גן אחד. כאן לא חסר לנו, כי יש  

הספר. אם נחליט שאנחנו משאירים את כל הגנים בתוך בית ספר, וגם לזה אני אתייחס  

הקטנת מספר הילדים  רגע. עכשיו בעצם למה? אז כמו שאמרתי קודם ובראש וראשונה  

ילדים. אני חושבת שלא צריך לנמק ולהסביר מדוע. הדבר הזה מאוד ברור.    25-בגנים ל 

הפדגוגית   בתפיסה  גם  חדשניים,  חדשים,  גנים  לנו  שיהיו  הזמן  הגיע  כן  הנוסף,  הדבר 

נראים   הגנים  כל  היום  שבעצם  שלישית  לנקודה  גם  להתייחס  רוצה  אני  במבנה.  וגם 

גני  יש  דבר.  רוצה    אותו  אני  רושם  כשהוא  מבקש  הורה  גיל,  לפי  מחולק  הכול    2חובה 

אני   בגן.  רוצה  אני  מה  של  שלנו,  לתושבים  שיש  היחידה  הבחירה  זה  ובעצם  חברים, 

כדי   שלנו,  השונים  לגנים  ייחודיות  צבע,  להציע  נוכל  שבו  למצב  שנגיע  רוצה  הייתי 

ון והוא יוכל לבחור מתוך,  שהמגוון והיכולת של התושב לבחור יהיה לו איזה שהוא מגו 

גן   ויש  דמוקרטי,  גן  ויש  אנתרופוסופי,  גן  ויש  אומנות,  של  גן  יש  מיני,  כל  ויש  בסדר? 

אנחנו   לשם  כאילו  אבל  אחת,  בבת  זה  את  לעשות  נצליח  לא  הרעיון.  זה  תראו,  תכף 

אחרת   לפדגוגיה  להגיע  רוצים  הספר  בבית  אנחנו  משהו,  עוד  אגיד  אני  להגיע.  רוצים 

שבה יש מרחבי למידה. שאנחנו יכולים לתת לכל הילדים להיות לומד עצמאי,    חדשנית, 

לבחור לעצמו את תכנית הלמידה, שמספר אנשי צוות יהיו בתוך מרחב הלמידה, משהו  

לשם   מקומות.  מיני  בכל  גם  לראות  הלכנו  שאנחנו  ומשהו  חינוך,  מכירים...  שאתם 

הולכים.   בעצם  ספר אנחנו  בית  בעצם  הוא  הספר  מאוד    בית  בעצם  הוא  כאן,  היסודי 

תלמידים. זה הרבה מידי, זה גדול מידי, ואני לא רוצה לדבר על במה    730צפוף, יש שם  

זה פוגע כשיש בית ספר שהוא כל כך עמוס, בית ספר יסודי שהוא כל כך עמוס. ובוודאי  

  בוודאי קשה, אני לא אגיד אי אפשר, קשה לפתוח מרחבי למידה כשבית ספר הוא כל כך 

צפוף. כן יש לי בראש, יש לנו בראש מחשבה, שאולי אנחנו נוציא חלק מהגנים אם יהיה  

לנו מקום מבית הספר, ונוכל לפתוח שם קצת יותר מרחב לילדים שלנו. אני רוצה לומר  

לא   היא  ספר,  בית  בתוך  נמצאים  אוטומטי  באופן  חובה  שגני  הזו  ההחלטה  דבר.  עוד 

נהפוך הוא. ואני אומרת כך: א' יש חט"צים, הם לא  קודש קודשים. אפילו הייתי אומר  

מתאימים   שלא  ילדים  יש  שני,  מצד  אחד.  מצד  החט"צים,  תורת  פי  על  פועלים  בדיוק 

גן   להם  שמתאים  ילדים  יש  אוטונומי.  גן  גם  יש  חט"צ  יש  שבו  מקום  בכל  לחט"צ. 
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קצת   צריך  הזה  שהקונספט  חושבת  אני  חט"צ.  להם  שמתאים  ילדים  יש  אוטונומי, 

לחשוב עליו ולשנות אותו. אנחנו כאן בלהבים כל תכנית שאנחנו חושבים עליה, אין לנו  

מבנה. זאת אומרת היום אנחנו יושבים עם משרד החינוך ומנסים לבנות מרכז מצוינות,  

או מרכז מצוינות לתחומים השונים שיהיה בית ששם אנחנו נשים את תחומי המצוינות.  

גע יוזמים וכבר הכנסנו תכנית יזמות לבני הנוער, במערך  אין כזה דבר. עכשיו אנחנו כר 

 הבלתי פורמלי, תכנית יוניסטרים. שממש עכשיו אנחנו, אתה מצביע?  

 

 לא, לא, סליחה.     :דובר

 

נוער   גב' זהבה הראל:  בני  זה  הקבוצה.  את  לפתוח  הולכים  ממש  כבר  אנחנו  עכשיו 

והם בונים מיזמים על פי רעיונות  שבמערך הבלתי פורמלי מלווים על ידי אנשי עסקים,  

שהם מעלים וכו' וכו'. גם לזה צריך איזה שהוא בית. כרגע אנחנו מאוד מאוד מוגבלים,  

הגנים   את  לבנות  נצליח  אנחנו  אם  מבנים.  לנו  אין  בעצם  רוצים  שאנחנו  רעיון  וכל 

מינ  כל  עוד  לעצמנו  לאפשר  שנוכל  כדי  ישנים,  מבנים  לפנות  נוכל  אנחנו  אז  י  החדשים, 

על   מדברים  אנחנו  כבר  אם  דבר,  עוד  להגיד  רוצה  ואני  פורמלי.  הבלתי  במערך  דברים 

מענים שונים ומגוון של גנים. יש חתימות של תושבים שיש להם עניין בגן ממ"ד. אז גם  

ילדים    25תושבים,    25. הגיעה אליי רשימה של  פה אנחנו רוצים לאפשר לתושבים האלה 

לא   ממ"ד.  בגן  עניין  להם  רשמי שיש  שאינו  המוכר  של  במסלול  של    גן  במסלול  גן  אלא 

 המוכר והרשמי ומלווה על ידי משרד החינוך.  

 

 מה זה גן ממ"ד?   : מר כפיר מימון

 

 ממ"ד זה ממלכתי דתי, בסדר?   גב' זהבה הראל: 

 

 ומה יהיה להם המשך אחר כך.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -אז זהו, אנחנו  גב' זהבה הראל: 

 

 זה ייעצר...    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

עם   גב' זהבה הראל:  שעשינו  בשיח  וגם  רוצים  אנחנו  מעון,  כרגע  יש  מעון,  כרגע  יש 

אין   דתי,  ספר  בית  על  מדברים  לא  שאנחנו  לכולם  ברור  שיהיה  האלה,  ההורים  נציגי 

   -מספיק 
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 זה יהיה לשנה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

שנים    3-, אז זה ל 4, גילאי  3ש גילאי  שנים. י   3לא לשנה, למה שני?   גב' זהבה הראל: 

 ברצף, אחר כך אנחנו צריכים לדאוג להם.  

 

 שנים לממלכתי דתי.    3-... אחד מלא מלא ל   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מה מספרם?   גב' ברוריה אליעז: 

 

יש   גב' זהבה הראל:  לי  25כרגע  יש  כרגע  טוענים,  הם  חתימות.    25.  עם  בקשות 

ים שיש יותר, אנחנו גם לא הבטחנו שבטוח נפתח גן כזה,  עכשיו האמת היא שהם אומר 

 כי אנחנו עדיין קצרים במבנים.  

 

 איפה הם היום מוסעים? לאן?   גב' ברוריה אליעז: 

 

של   גב' זהבה הראל:  במעון  נמצאים,  הם  הקטנים  מקיימים,  והם  מעון,  יש  היום 

 חב"ד.  

 

 .  5עד גיל    3אבל מגיל   גב' ברוריה אליעז: 

 

 לא.   ראל: גב' זהבה ה 

 

 אז לאיפה הם מוסעים?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 -היום הילדים  גב' זהבה הראל: 

 

 ...    :גב' עדי זנד

 

 אני יודעת.   גב' ברוריה אליעז: 

 

   -שאלה  גב' זהבה הראל: 
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 הם גם הולכים לגנים.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 אז אני אסביר.   גב' זהבה הראל: 

 

 .  5-אלה בני ה  גב' ברוריה אליעז: 

 

 נמצאים בגנים, בגנים שלנו.    היום הילדים האלה נמצאים, ברובם  גב' זהבה הראל: 

 

 בתוך הגנים שלנו.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 כן בגנים שלנו. אבל הם מחפשים גן מסורתי, גן דתי.   גב' זהבה הראל: 

 

 הם מעורבים?   גב' ברוריה אליעז: 

 

שהילדי  גב' זהבה הראל:  מוכנים  שלא  אלה  עכשיו  גם  כן.  יש  אז  פה,  יהיו  שלהם  ם 

ידי   על  מוסעים  הם  ידינו,  על  מוסעים  לא  גנים  ילדי  מכירה,  לא  אני  מוסעים.  ילדים 

 ההורים שלהם.  

 

 על ידי ההורים.   גב' ברוריה אליעז: 

 

קיים.   גב' זהבה הראל:  התכנון  אחד,  סטטוס?  מבחינת  היום  עומדים  אנחנו  איפה 

ק  כבר  נופר  דוד  של  שהתכנון  יודעים  זה  אתם  הוחלט,  כבר  הבינוי  שתיים,  ונמצא.  יים 

שעליה, אני לא יודעת עכשיו מה,  יהיה באמצעות משכ"ל. שלוש, יש היערכות תקציבית  

כבר   בעצם  ידברו.  חגית  לוועדת  יש  יוסי,  היערכות  כבר  יש  תקציבית.  היערכות  גם 

השלושה.  ועדת  את  לכנס  רק  צריך  אצלנו,  נמצא  כבר  שלושה  לוועדת  החומר    שלושה, 

וצריך   רלוונטי  לא  כבר  הוא  דאז  שהוכן  ההיתר  כי  ההיתר,  בסוגיית  מטפלים  ובהנדסה 

 לחדש אותו. אני תפילתי שנצליח להגשים את החלום הזה לטובת ילדי להבים.  

 

 יש לי הערה וכמה שאלות.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 .  י גם ל   :גב' עדי זנד

 

ד  רונית  להשאיר   עייאש:   . גב'  יכולה  את  הסתם.  אחד,    מן  תודה.  האחרון,  השקף  את 
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לשרונית.   בכניסה  גנים  ואשכול  ספר  בית  של  שלם  מערך  אישרנו  הפרקטיקה.  מבחינת 

 זה עדיין התוכנית, המקום, ומה לעשות? להקים רק את הגנים שם?  

 

 כרגע כן.   גב' זהבה הראל: 

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 זאת אומרת זה מערך אחד?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 לצערי הרב. אני אענה לך.   הבה הראל: גב' ז 

 

   -לא, כי   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אני אענה, אני אענה.   גב' זהבה הראל: 

 

 יש היסטוריה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אני אפילו אעמוד כדי לראות. אני אענה.   גב' זהבה הראל: 

 

 אנחנו מודעים לשאלה הזו.   גב' ברוריה אליעז: 

 

צו  גב' זהבה הראל:  בכלל  יש  זה  על  אין  קריאה.  סימן  נקודה  יסודי,  ספר  בבית  רך 

מחדשת,   לא  אני  יסודי,  ספר  שבית  חושבת  ואני  מידי,  גדול  כאן  הספר  בית  מחלוקת. 

סביב   יסודי  ספר  משרד    500-600בית  כרגע  אידיאלי.  זה  ביותר  הטוב  זה  תלמידים, 

נבנ  בהגדלה  נבנו,  הספר  בבית  פה  כי  למה?  בצורך.  מכיר  לא  בשכבה.    4ו  החינוך  כיתות 

גם בירושלים, משרד החינוך עושה חישוב מספרי בלבד.   ואני היינו  יוסי  משרד החינוך, 

בין    34 לכיתה,  ל   34-ל   32ילדים  מחולקים  חשבון  תעשו  בכיתה,  יש    4-ילדים  כיתות, 

ומשהו תלמידים. האם חינוכית פדגוגית נכון? לא נכון, בסדר? אז כרגע    1,000מקום עד  

משרד החינוך, אנחנו מנסים ללחוץ בכל מיני כיוונים, כדי שנתחיל להתארגן  לצערי הרב  

התקבל  בזמנו  אפילו  נוסף.  יסודי  ספר  החינוך    לבית  משרד  תכנון,  קדם  לתכנון,  כסף 

 נוהג לעשות את זה.  

 

   -יש תכנון לבית ספר   עייאש:   . גב' רונית ד 
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   -לקדם תכנון   לא, אז אני אומרת אפילו בזמנו התקבל כסף  גב' זהבה הראל: 

 

   -נכון, בתוכנית של נופר  גב' ברוריה אליעז: 

 

 ויש תכנון.   גב' זהבה הראל: 

 

 יש את זה.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 אבל המשרד כרגע סטטוס אין הכרה בצורך.   גב' זהבה הראל: 

 

 אז איך ניתנה...    :גב' עדי זנד

 

ד  רונית  מש   עייאש:   . גב'  אם  הנקודה.  לי  ברורה  לא  עדיין  לבנות  אז  מאשר  החינוך  רד 

 ילדים לכיתה, שזה מקובל עליו, יש פה קצת פערים, את מבינה?    25-גנים שירדו ל 

 

 אני אגיד לך, אני אגיד לך.   גב' זהבה הראל: 

 

   -38,  36,  35-למה לכיתות זה בסדר להגיע ל   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -אני אסביר  גב' זהבה הראל: 

 

 להיפך כן.    :גב' עדי זנד

 

 והם מאשרים את זה.    25-ולגנים מותר לרדת ל    עייאש:   . רונית ד   גב' 

 

 מספר הילדים בגנים, אנחנו לא צריכים לשאול את משרד החינוך.   גב' זהבה הראל: 

 

 למה?    :גב' עדי זנד

 

 לקבל החלטה.   גב' זהבה הראל: 

 

 רגע, ואז מי מממן את זה?    :גב' עדי זנד
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 תקצב אותנו?  משרד החינוך לא מ  : מר שלומי שטרית

 

   -משרד החינוך לא מממן תקנים ל   :גב' עדי זנד

 

 ... לפי תקנים רגילים.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 תקנים רגילים זאת אומרת שיש פה השקעה של המועצה.    :גב' עדי זנד

 

 )מדברים יחד(  

 

במבחן התוצאה יש לנו הרשאה לגני ילדים, ואין לנו הרשאה לבית   מר יוסף ניסן: 

 סודי.  ספר י 

 

 רגע, רגע, רגע. השאלה פה היא אחרת.    :גב' עדי זנד

 

   -השאלה אחרת   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אתה מבלבל בין שאלות.    :גב' עדי זנד

 

 אני אענה על השאלה.   גב' זהבה הראל: 

 

 בטח.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 הם מתקצבים לפי מפתח.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

שנק  גב' זהבה הראל:  מה  שכשיש  יש  תזכרו  אבל  בסדר?  לגנים,  השלמה  תקציב  רא 

בטרומים   צריכים    30לנו  אנחנו  ומעלה,  דבר    2ילדים  של  בסופו  בחישוב  ולכן  סייעות. 

גדול. אני   וגם מבחינה תקציבית הפער הוא לא פער  יותר,  ניתן חינוך איכותי  גם  אנחנו 

עכשיו את החישוב המדויק מה תקציב   עשינו  להגיד לכם שלא  ואיפה  חייבת  ההשלמה, 

 אנחנו חוסכים בקטע של סייעות. אבל אני חושבת שהמהלך הזה הוא מהלך נכון.  

 

אני רוצה רגע להתייחס לזה, ברשותך זהבה. קודם כל אני מברכת    :גב' עדי זנד
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   -על הקטנת מספר תלמידים בכיתות בכל גיל 

 

 את יודעת שביסודי אנחנו לא יכולים.   גב' זהבה הראל: 

 

 אני אסיים את הזה.  שנייה, שנייה, שנייה,    :נדגב' עדי ז

 

 כן.   גב' זהבה הראל: 

 

ואתמוך    :גב' עדי זנד זה  על  שאברך  הראשונה  אני  מברכת,  אני  כל  קודם  אז 

של   התקנים,  של  העניין  רק  לא  זה  גנים  של  הזה  לעניין  להתייחס  רוצה  רק  אני  בזה. 

זה  גן  הקמת  אומרת  זאת  תחזוקה.  למשל  אלא  הגן,  כך    עובדי  אחר  אבל  אחת,  פעולה 

בלאי,   של  קיץ,  שיפוצי  של  שוטפת  תחזוקה  על  מדברת  אני  הזה,  הגן  את  לתחזק  צריך 

השולחן   על  זה  את  שמה  רק  אני  תקני,  לא  שהוא  דבר  שכל  אומרת  זאת  של.  של,  של, 

אנחנו   גן,  כיתת  גן,  תקן  של  רשמי  כתקן  החינוך  ממשרד  קיבלנו  שלא  דבר  כל  שלנו, 

   -מממנים אותו 

 

 ממש לא נכון.   ב' זהבה הראל: ג 

 

 למה לא?    :גב' עדי זנד

 

לאגף   גב' זהבה הראל:  פונים  אנחנו  גן,  פותחים  נכון. כאשר אנחנו  לא  ממש  לי,  צר 

   -התקן במשרד החינוך, אנחנו מקבלים סמל מוסד 

 

 לא, זה אני יודעת.    :גב' עדי זנד

 

 אנחנו לא פותחים גן על חשבוננו בלבד.   גב' זהבה הראל: 

 

   -לא, לא לזה   :גב' עדי זנד

 

 זה כולל... את הכול.   גב' זהבה הראל: 

 

 לא לזה התכוונתי.    :גב' עדי זנד
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 אז אני לא יודעת למה התכוונת.   גב' זהבה הראל: 

 

עוד    :גב' עדי זנד של  לתחזוקה,  זמן  לאורך  המועצה  את  שתחייב  עלות  פה  יש 

   -כיתות גן, את דיברת על התקן 

 

קשור   ל: גב' זהבה הרא  לא  זה  סליחה,  למשרד  קשור  לא  זה  למועצה,  קשור  לא  זה 

 למשרד.  

 

 אני לא דיברתי על המשרד.    :גב' עדי זנד

 

   -לא, את אמרת  גב' זהבה הראל: 

 

נצטרך,    :גב' עדי זנד אנחנו  עלינו.  דיברתי  אני  המשרד,  על  דיברתי  לא  אני 

אח  עומד  שזה  עובדים,  תקן  על  דיברת  תקן,  על  דיברת  מתקזז,  כשאת  וזה  השני  מול  ד 

חינוך   מבנה  כל  בכלל,  יש,  גן  כיתת  שבהקמת  הוא  העניין  בסדר.  וזה  שבדקתם  כנראה 

כרגע   זאת אומרת אנחנו  חינוך.  לא רק מבנה  נדרש לתחזוקה,  דבר  כל  נדרש לתחזוקה. 

החינוך   שמשרד  עד  או  שנים  שלאורך  לדעת  שלנו  התקציב  בתוך  שהוא  איפה  צריכים 

שהתקן   יחליט  נצטרך    25הוא  באמת  אנחנו  לעולם  בתקן.  נעמוד  אנחנו  ואז  ילדים, 

 לתחזק עוד מבנים על חשבון מתקציב המועצה, זה כל מה שניסיתי.  

 

   -אני סבורה  גב' זהבה הראל: 

 

 רגע בסדר, רק שאלה.    :גב' עדי זנד

 

הכול,   גב' זהבה הראל:  כולל  בחינוך  שהשקעה  סבורה  אני  עמדתי.  את  אגיד  אני 

   -הכי נכונה ליישוב בכלל היא השקעה  

 

 גם אני.    :גב' עדי זנד

 

 בטח ליישוב כמו להבים.   גב' זהבה הראל: 

 

גם אני. גם אני, ואני אשים את זה עוד יותר, בסדר? יותר מדברים    :גב' עדי זנד

 אחרים.  
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 נכון.   גב' זהבה הראל: 

 

 בסדר? ואני לא אגיד ממה דברים אחרים.    :גב' עדי זנד

 

 אני גם לא, אבל אנחנו מסכימות עם זה.   ראל: גב' זהבה ה 

 

של    :גב' עדי זנד בסופו  עוגה,  יש  דבר  של  ובסופו  זה.  על  מסכימות  אנחנו  אבל 

מה   על  להגיד  צריך  התקציב  בעוגת  ובסוף  התקציב.  עוגת  לזה  קוראים  עוגה,  יש  דבר 

 אתה מוותר לטובת מה.  

 

 כל ארגון זה סדרי עדיפויות.  עדי, אנחנו יודעים שהכול בחיים וב  גב' זהבה הראל: 

 

   -נכון. עכשיו אני רוצה להתייחס רגע   :גב' עדי זנד

 

   -... יש לך הצעה  גב' ברוריה אליעז: 

 

   -אני רוצה רגע. אני עדיין   :גב' עדי זנד

 

 אני מאוד אשמח לקבל איזה שהוא תחשיב.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

נכון  גב' ברוריה אליעז:  מאוד  אמרת  שאת  מה  הצעה  כל  להציע  רוצה  את  לפיכך   .

 כלשהי?  

 

 אני רוצה קודם כל לשאול כמה שאלות אם אפשר, בסדר?    :גב' עדי זנד

 

 בוודאי.   גב' ברוריה אליעז: 

 

אוקיי. שאלה אחת, דיברתם על העניין הזה שכרגע אם אני מבינה    :גב' עדי זנד

מסי  יסודי,  ספר  בית  להקמת  החינוך  ממשרד  הרשאה  לנו  אין  משרד  נכון,  של  בותיו 

החינוך, נכון לתשפ"ג לא יהיה לנו בית ספר יסודי, ובעזרת השם אולי עם השנים נצליח  

 לשכנע את משרד החינוך.  
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 הלוואי ויהיו לנו גנים.   גב' זהבה הראל: 

 

 זהו, אוקיי חכי עוד לא הגעתי לשם.    :גב' עדי זנד

 

 יש לנו אישור לגנים.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -כן, יש כסף, יש הרשאה, יש הכול. רק אנחנו  הראל: גב' זהבה  

 

 זה זה? זה ההרשאות לגנים?  זה לא מה שאני רואה.    :גב' עדי זנד

 

 ... אני לא יודעת מה צרפו לכם, אין לי מושג.   גב' זהבה הראל: 

 

   -לנו צרפו, יכול להיות שאני לא יודעת   :גב' עדי זנד

 

 זה אושר כבר מזמן.   גב' זהבה הראל: 

 

זה    :גב' עדי זנד שאושר,  העיניים  מול  לי  שיש  מה  שאושר,  מה  לא,  לא,  לא, 

 חודשים.    10-היו ל   2017-דברים שהיו ב 

 

 לא, ז המשהו אחר.   גב' זהבה הראל: 

 

 )מדברים יחד(  

 

 כאלה.    3יש    :גב' עדי זנד

 

 זה משהו אחר. לא קשור לגנים רגע, בסדר?   גב' זהבה הראל: 

 

 נים.  ג נייה, יש פה כמה. יש פה גם על ה רגע ש   :גב' עדי זנד

 

 אני אסביר את זה.   גב' זהבה הראל: 

 

   -יש פה גם   :גב' עדי זנד
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 כבדי שמיעה וראייה.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 אני יכולה להסביר?   גב' זהבה הראל: 

 

 כן, אז אני שואלת.    :גב' עדי זנד

 

 סעיף אחר לגמרי.    לא, אבל התב"רים האלה שאת רואה, זה  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אוקיי.    :גב' עדי זנד

 

 זה לא...   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 לא קשור, כשנגיע לתב"ר נסביר.   גב' זהבה הראל: 

 

   -יש לנו הרשאה להקמת הגנים   :גב' עדי זנד

 

 כן.   גב' זהבה הראל: 

 

לנו    :גב' עדי זנד יש  זה.  עם הרשאה תקציבית למימון מלא, כמו משרד החינוך 

 הרשאה.  

 

 אם אנחנו רוצים לשדרג אותם, זה בא לחשבונך.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 לא רק לשדרג, גם לבנות אותם את צריכה להוסיף חלק משלך.  גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -אה זה בדיוק   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 איפה זה יושב לנו בתקציב שלנו?    :גב' עדי זנד

 

   -אז אמרתי שלסעיף הזה  גב' זהבה הראל: 

 

 איזה סעיף?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 



 

 76 

 אני חשבתי שחגית תהיה פה.   גב' זהבה הראל: 

 

 יוסי, שואלים איפה זה עומד ביחס לתקציב שלנו.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 איפה זה יושב בתקציב?    :גב' עדי זנד

 

 ארבעת הגנים.   גב' ברוריה אליעז: 

 

לה החלטה לקחת הלוואה  מה שקורה זה ככה, בזמנו המועצה קיב  מר יוסף ניסן: 

   -מיליון ₪   5של  

 

 לא, זה היה לבית ספר.   : גב' רונית ד. עייאש 

 

 זה היה לבית ספר.    :גב' עדי זנד

 

 זה היה לבית ספר וגני ילדים.   מר יוסף ניסן: 

 

 זה היה לבית ספר, זה לא היה לגנים.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ול וראינו.  בית ספר וגני ילדים יש פרוטוק  מר יוסף ניסן: 

 

 כן רונית, ראיתי, ראיתי את זה.   גב' זהבה הראל: 

 

 .  אבל זה היה לבית ספר יסודי   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 זה היה לבית ספר וגני ילדים.   מר יוסף ניסן: 

 

 וגנים.   גב' זהבה הראל: 

 

 זה היה אחד.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 זה בפרוטוקול.   גב' ברוריה אליעז: 
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 נכון.   אל: גב' זהבה הר 

 

 אז בסדר נכון.   מר יוסף ניסן: 

 

 מיליון ₪ ולקחת...   5זה היה אחד. אבל זה לא לקחת    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מיליון ₪.    5לא, בטח שלא   גב' זהבה הראל: 

 

 אנחנו לא לוקחים, ניקח את החלק היחסי לגני הילדים.   מר יוסף ניסן: 

 

 כמה זה? מישהו יודע?    :גב' עדי זנד

 

   -₪   4,700,000כרגע הצעת המחיר שקיבלנו זה עומד על   וסף ניסן: מר י 

 

 מה?    :גב' עדי זנד

 

 גנים.    4 גב' זהבה הראל: 

 

היה    4,700,000 מר יוסף ניסן:  משכ"ל.  דרך  המחיר  הצעת  זה  הגנים,  לארבעת   ₪

 רק מציע אחד דרך אגב, רק מציע אחד.  

 

 .  אבל תגיד כמה מתוך זה המשרד נותן  גב' זהבה הראל: 

 

   -המשרד מתוך זה נותן  מר יוסף ניסן: 

 

 משכ"ל, אין מכרז.    :גב' עדי זנד

 

 ₪ זה המשרד נותן, יש לנו הרשאות.    3,145,000 מר יוסף ניסן: 

 

 כמה?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

גודל של    3,145,000 מר יוסף ניסן:  סדר  להוסיף  שנצטרך  זה אומר   .₪1,600,000  

  .₪ 
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   יש לנו?  : מר כפיר מימון

 

 לא.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 לא.    :גב' עדי זנד

 

 הלוואה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 בהלוואה שאישרנו.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא אישרנו.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 לא אישרנו את ההלוואה.    :גב' עדי זנד

 

 אושרה ההלוואה.   מר יוסף ניסן: 

 

 מתי אישרנו אותה?    :גב' עדי זנד

 

 את לא אישרת.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 בקדנציה קודמת.   מר יוסף ניסן: 

 

סך   גב' עדנה זטלאוי:  על  הלוואה  אושרה  אושרה.  היא  גזבר    5כן   ...₪ מיליון 

 המועצה.  

 

ד  רונית  קובי    עייאש:   . גב'  כזה חשוב, למה  לדיון  פה, הבאת  לא  כל למה החינוך  קודם 

 איננו?  

 

 מי לא פה?     :דוברת

 

ד  קובי מחזיק תיק החינוך, מן הראוי שהיה יושב איתנו, זה באמת    ש: עייא   . גב' רונית 

עומס זה נותן לנו עכשיו  קצת זה. גזברית בנושא כספים מן הראוי, שתשב לתת לנו כמה  
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המלוות האלה, מבחינת העמסה. הכנה, תוספת העלות לתקציב... חינוך, תכנית. אנחנו  

הקדנציה   התחילה  אומרים  איך  ביום,  גנים.  היו  רוצים  הגנים  צריכים  25הזאת,  היו   ,

 לבנות אותם לפני הרבה שנים, שלא נתבלבל.  

 

 ממש לא.   מר יוסף ניסן: 

 

   -הייתה תכנית   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ממש לא.   מר יוסף ניסן: 

 

 הייתה תכנית שלמה לבנות אותם לפני כמה שנים.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ממש לא.   מר יוסף ניסן: 

 

ד  רונית  שנים.    עייאש:   . גב'  מאוד  הרבה  לפני  אותם  לבנות  בשביל  פה  עבד  הכט  יעקב 

 חבל שזה מתעכב. אבל אין פה תכנית.  

 

 מה זאת אומרת תכנית?   מר יוסף ניסן: 

 

 למה לא?   גב' זהבה הראל: 

 

   -אין פה כספית, אין פה תכנית כספית   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

אמרת  מר יוסף ניסן:  אני  לה,  אומר  אני  הנה  זאת  אז  מה  לך,  אומר  אני  לך,  י 

  אומרת? 

 

ד  רונית  עוד    עייאש:   . גב'  ולוקחים  מוסיף?  זה  וכמה  הלוואה  שלוקחים  לי?  אמרת  מה 

 עלויות שוטפות, וכמה זה מוסיף? משהו, תראה תכנית יוסי.  

 

והתחייבויות   מר יוסף ניסן:  חובות  במצבת  בעבר  היינו  בהחלט,  יכולים  אנחנו 

א  מאשר  גבוהות  יותר  נוכל  הרבה  טוב,  יותר  הרבה  שלנו  המצב  השנה.  עומדים  נחנו 

 לעמוד גם בזה.  
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   -אני רוצה מסמכים   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -ניקח הלוואה  מר יוסף ניסן: 

 

 ניירות.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -הגזברית תביא  מר יוסף ניסן: 

 

 עובדות.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

הלוואה,  מר יוסף ניסן:  נתוני  גם  שנקרא    לפה  מה  דעתך  תנוח  בסדר.  יהיה  הכול 

 בסדר?  

 

לך   : מר שלומי שטרית יעבור  לא  שזה  שלך  התשובות  ותראה,  להצבעה  זה  את  תעלה 

 גם.  

 

 אין בעיה, אין לי בעיה. אתה רוצה להיות נגד התושבים.   מר יוסף ניסן: 

 

   -והילדים  : מר שלומי שטרית

 

   -תהיה נגד  מר יוסף ניסן: 

 

 גללך.  ב  : מר שלומי שטרית

 

 תהיה נגד התושבים.   מר יוסף ניסן: 

 

 הילדים בגללך. אנחנו נהיה נגד. אני אהיה נגד.   : מר שלומי שטרית

 

 לא, זה לא להצבעה. זה לא להצבעה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אבל בגללך.   : מר שלומי שטרית

 

 בגללי?   מר יוסף ניסן: 
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 כן.   : מר שלומי שטרית

 

 הגיע להצבעה.    רק הקונספט  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 ברור, ברור.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

איך זה יכול להיות שהגזברית לא נמצאת? אני רוצה לשאול אותה   : מר שלומי שטרית

   -כמה זה עולה 

 

 ... מה אתה רוצה.   מר יוסף ניסן: 

 

 אבל זה בא להצבעה אם הצבענו ואישרנו, כולנו פה אישרו.   פרופ' עפר לוי: 

 

 , כולם אישרו.  כן  מר יוסף ניסן: 

 

 מה אישרו?     :דוברת

 

 בפרוטוקול.   פרופ' עפר לוי: 

 

 איפה אישרו?   : מר שלומי שטרית

 

 את ההלוואה לבית ספר וגנים זה בפרוטוקול.   פרופ' עפר לוי: 

 

 לא היינו שם, מה פתאום.    :גב' עדי זנד

 

 ... לא היית פה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ה הקודמת, לא שלך ושלי.  זה היה בקדנצי   :גב' עדי זנד

 

 נו אז מה, מה זה קשור?   מר יוסף ניסן: 

 

זהבה   : מר שלומי שטרית מצטער.  ממש  אני  לא,  נצביע  אנחנו  אז  הגישה,  זאת  אם 
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 באמת אני מצטער. כי אני באמת פוגע בילדים, אבל אנחנו נצביע לא.  

 

 שלומי, אתה מצביע נגד עצמך.   מר יוסף ניסן: 

 

 י לא נגד עצמי. אנ  : מר שלומי שטרית

 

 נגד עצמך.   מר יוסף ניסן: 

 

 אני מצביע נגדך, נגדך.   : מר שלומי שטרית

 

 אין הצבעה, אין הצבעה.   מר יוסף ניסן: 

 

 אין הצבעה על הסעיף הזה.   גב' זהבה הראל: 

 

 אין הצבעה על הסעיף הזה.   מר יוסף ניסן: 

 

 יוסי ממתי הצבעה על ההלוואה?   פרופ' עפר לוי: 

 

 בקדנציה הקודמת.   סן: מר יוסף ני 

 

 לא, בקדנציה הקודמת עפר.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 לפחות תתנצל על מה שאמרת.    :גב' עדי זנד

 

 תגיד שאישרת עוד פעם.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

ועל דיוקם וטעית, אז תגיד    :גב' עדי זנד עפר לפחות כשאתה עומד על הדברים 

 אני מצטער טעיתי.  

 

 מתנצל טעיתי.    אני  פרופ' עפר לוי: 

 

 יופי.    :גב' עדי זנד
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 אוקיי?   פרופ' עפר לוי: 

 

 מעולה.    :גב' עדי זנד

 

 עכשיו את רגועה עדי?   מר יוסף ניסן: 

 

מקפיד    :גב' עדי זנד היה  לא  עפר  אם  זה,  את  אומרת  הייתי  לא  מה,  יודע  אתה 

 להגיד לי כל פעם כשאני טועה.  

 

 אה אוקיי.   מר יוסף ניסן: 

 

   -אז אני   :דגב' עדי זנ

 

   -טוב. אוקיי טוב, חברים  מר יוסף ניסן: 

 

 האמת שבתום לב, הייתה זכורה לי הצבעה ובלבלתי.   פרופ' עפר לוי: 

 

 אנחנו עוברים לנושא הבא, הנושא של האמבולנס.   מר יוסף ניסן: 

 

 ... טעיתי מתנצל.   פרופ' עפר לוי: 

 

 אטסאפ עכשיו בקבוצה.  הנושא של האמבולנס העברתי אליכם בוו  מר יוסף ניסן: 

 

באמת    :גב' עדי זנד מאוד,  אשמח  אני  זהבה,  להגיד.  רוצים  אנחנו  שנייה  רגע 

תפיסה   מבחינת  מתוכנן  מה  על  הגנים,  של  הקונספט  על  לדעת  אמיתי  עניין  מתוך 

כולם,   את  מעניין  זה  אם  יודעת  לא  אני  אישי,  באופן  אותי  מעניין  חדשנית,  פדגוגית 

גני  אותי זה מאוד מעניין.   על העניין של  וחוזרת ואומרת, אני מברכת  אני שוב אומרת, 

העניין   ל ילדים, אני מברכת על  בגנים  לי שאלות  25-של להקטין את מספר הילדים  יש   .

שהן שאלות ענייניות, כמו למשל איך מיישמים, מה יקרה עם הרצף של גן ממ"ד? האם  

יים לבית הספר היסודי שכרגע  זה נכון בכלל? מה יקרה עם הרצף של בין הגנים הייחוד 

עדיין באמת אנחנו מוגבלים בעניין הזה. זאת אומרת ילדים שילכו לגן אנתרופוסופי מה  

שאלות   שהם  שאלות  המון  אחד.  ספר  בית  רק  להם  ויש  א',  לכיתה  ילכו  כשהם  יקרה 

את   ייחודיים.  גנים  פה  שיהיו  שמחה  סופר  שאני  לזה  בסתירה  עומד  לא  זה  המשך, 
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פה    מכירה מאיפה  ושיהיו  ייחודיים,  גנים  פה  אני באה, שיהיו  אני באה מאיזה תפיסות 

מספר ילדים מצומצם בכל גן. אני שואלת שאלות של מהות, ויכול להיות שזה לא הדיון  

 או שלא פה המקום לדיון הזה.  

 

הן   גב' זהבה הראל:  רלוונטיות,  שאלות  הן  השאלות  כל  אחד,  משפט  אגיד  רק  אני 

אמרנו וכבר אמרתי בתפיסת העולם. הגיל הרך מאוד משמעותי וצריך  שאלות פדגוגיות.  

דבר.   של  בסופו  הבסיס  זה  כי  אחרים,  משאבים  וגם  פדגוגיים  משאבים  גם  שם  לשים 

לכל   רצף  לתת  נצליח  לא  אנחנו  הסתם  מן  אחד,  ספר  בית  יש  שכרגע  העובדה  לאור 

ייחודיים.  גנים  וכמה  כמה  נפתח  אחת  בבת  לא  גם  אנחנו  ג   התפיסות.  על  דיברנו    ן כרגע 

יודעים בתיאום ציפיות שאין בית ספר דתי, זה ברור, ואפילו בדקתי עם   חב"ד, שאנחנו 

סיימנו.    onceמשרד החינוך מה אזור הרישום של הגנים הדתיים שלנו, ולשם הם יעברו  

אגב, יש הרבה משפחות מסורתיות שרוצות גן דתי, אבל הן לא רוצות אחר כך בית ספר  

וצות רק שהבסיס יהיה דתי. עכשיו לגבי תפיסות העולם הנוספות הייחודיות  דתי, הן ר 

נשב ונבנה ונראה מה, ולאן אנחנו רוצים ללכת, אנחנו נדע שלחלק יהיה    onceהנוספות,  

רצף, יש לנו בית ספר אחד, ולחלק לא יהיה רצף. אני גם מכירה בתי ספר שבהם כיתה  

   -אחת הולכת על פי, נגיד יש 

 

 תל"י, סתם ניתן דוגמא תל"י.    :זנדגב' עדי 

 

תל"י או מסלול דמוקרטי בתוך בית ספר שהוא לא כולו דמוקרטי   גב' זהבה הראל: 

וכן הלאה. אז צריך לשבת ולחשוב, אבל קודם כל בואו שנתחיל כבר, שנהיה כבר במצב  

 שבו נוכל לבנות גנים ונרווח קצת, גם בהיבט הפדגוגי וגם בהיבט הפיזי.  

 

 זהבה את באופן אישי תומכת בממ"ד, בבית ספר דתי פה ביישוב?   : י שטריתמר שלומ

 

   -אני  גב' זהבה הראל: 

 

 את באופן אישי.   : מר שלומי שטרית

 

 אני עונה.   גב' זהבה הראל: 

 

 כן.   : מר שלומי שטרית
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את   גב' זהבה הראל:  לשרת  צריכה  החינוך  שמערכת  חושבת  אישי  באופן  אני 

ביישוב  יש  ואם  ספר    תושביה.  בית  להצדיק  כדי  אוכלוסייה  צריך    X  ,Y  ,Zמספיק  אז 

 לבחון את זה. כרגע אנחנו ממש לא שם, ממש לא שם, ממש לא.  

 

ד  רונית  לפי    עייאש:   . גב'  נענה  אנחנו  אחרת?  דת  לצד  יבוא  ואם  הזה,  על  לי  תסלחו 

 לא, שאלה. אני לא יודעת.  תשובת התושבים?  

 

 ן בזה.  כשזה יבוא אנחנו נדו  מר יוסף ניסן: 

 

 אבל זה יכול לבוא מחר בבוקר.    :גב' עדי זנד

 

 כשזה יגיע אנחנו נדון בזה.   מר יוסף ניסן: 

 

 )מדברים יחד(  

 

   -לא, זה לא היפותטי, כבר היום יש לך אוכלוסייה לא קטנה של   :גב' עדי זנד

 

 אנחנו לא נגד הדתיים.   : מר שלומי שטרית

 

ה בתוך היישוב, אנחנו צריכים לקחת את  אוכלוסייה שהולכת וגדל   :גב' עדי זנד

 זה בחשבון.  

 

יש   גב' זהבה הראל:  לך שבבאר שבע  להגיד  יכולה  אני  זו שאלה של מדיניות.  בסוף 

בית   פותחים  שלא  החלטה  התקבלה  ושם  גדולה,  ערבית  אוכלוסייה  גדולה,  אוכלוסייה 

שרוצ  וילדים  לשאלתכם.  מכוונים  אתם  לזה  כי  הערבית,  בשפה  בשפתם,  ללמוד  ספר  ים 

וילדים שרוצים   לומדים במערכת החינוך של באר שבע,  במערכת החינוך של באר שבע, 

למגזר,   הילדים  את  ומסיעה  היסעים  מממנת  שבע  באר  עיריית  אז  בשפתם,  ספר  בית 

 ומלווה אותם בתוך המגזר.  

 

 בעיר כל כך גדולה.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 ות בסוף.  בסדר? אז זו שאלה של מדיני  גב' זהבה הראל: 
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   -אנחנו נורא קטנים, את לא יכולה   :גב' עדי זנד

 

 לא, לכן אני אומרת.   גב' ברוריה אליעז: 

 

נכון, גם לבאר שבע יש למשל כל הנושא של מרכזי מצוינות, לבאר    :גב' עדי זנד

   -שבע יש יכולת להחזיק הרבה מרכזי מצוינות מסוגים שונים 

 

 נכון?    אבל לנו מגיע אחד,  גב' זהבה הראל: 

 

לתת    :גב' עדי זנד רוצה  אתה  אם  גם  קטן,  שביישוב  תחשבי  אז  קטנים.  אנחנו 

6-   

 

 לכן אני אומרת בדיוק כמוך.   גב' ברוריה אליעז: 

 

זה,    :גב' עדי זנד את  לתחזק  קשה  מאוד  לך  יהיה  מצוינות,  של  וריאציות 

 להחזיק דבר כזה. אנחנו נורא קטנים.  

 

 בדיוק כמוך.    אני אומרת  גב' ברוריה אליעז: 

 

 נכון.    :גב' עדי זנד

 

 בבאר שבע אין אף מרכז מצוינות שהוא בית.   גב' זהבה הראל: 

 

 שהוא מה?    :גב' עדי זנד

 

 שהוא בית.   גב' זהבה הראל: 

 

 לא, לא, אני יודעת אבל זה בתוך בתי הספר יש.    :גב' עדי זנד

 

 לילדים ערביים.    אני רוצה לדעת אין גנים בשפה הערבית  גב' ברוריה אליעז: 

 

 .  יש דו לשוניים   :גב' עדי זנד
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 יש בית ספר דו לשוני.   גב' זהבה הראל: 

 

 יש דו לשוני.    :גב' עדי זנד

 

 דו לשוני כן.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 יש מעון וגנים שמפנים ברצף לבית הספר הדו לשוני.   גב' זהבה הראל: 

 

 ל ערבים?  אז כמה גנים כאלה יש להם ש  גב' ברוריה אליעז: 

 

 גנים.    3יש נדמה לי   גב' זהבה הראל: 

 

של   גב' ברוריה אליעז:  דוגמא  גם  לך  יש  בפרופורציות,  כי  לא,  אוקיי.  הכול,  זה  אה 

 עיר גדולה שלא עושה את זה, אז אתה יותר עם המצפון שקט.  

 

 ברוריה זה לפתחנו.    :גב' עדי זנד

 

   -אני יודעת, לכן  גב' ברוריה אליעז: 

 

 ברוריה זה לפתחנו.    :נדגב' עדי ז

 

 את ראית שאני מתחילה להרגיע, בגלל זה.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 זה לפתחנו, זה לפתחנו.    :גב' עדי זנד

 

 אני הבנתי את השאלה...   גב' ברוריה אליעז: 

 

שבבית   : מר שלומי שטרית שומע  אני  שומע.  אני  שם  ספר  בבית  אותם  מממן  יוסי 

 הספר מממנים שם את החבר'ה.  

 

עם   מר יוסף ניסן:  התקלקלה  קצת  שלך  השמיעה  טוב.  לא  שומע  אתה  טוב, 

 השנים.  
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ד  רונית  נבנה    עייאש:   . גב'  רוצים  הם  התושבים,  רצון  התושבים.  רצון  זה  התשובה  כל 

   -להם. אז יש 

 

זהבה אמרה משהו, היא אמרה זה עניין של מדיניות, צריך לקבוע   גב' עדנה זטלאוי: 

 מדיניות.  

 

 ... אבל המשפט הראשון זה היה...    עייאש:   . ד   גב' רונית 

 

 )מדברים יחד(  

 

 היא אמרה לשרת את התושבים.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 המשפט שאני אמרתי...   גב' זהבה הראל: 

 

 לשרת.   גב' ברוריה אליעז: 

 

שאל   גב' זהבה הראל:  והוא  דתי,  ספר  בית  לגבי  ספציפית  אותי  שאל  אמרתי,  אני 

היית  האם  עמדתך,  אנחנו    מה  בעצם  שככלל  עניתי  אז  דתי.  ממ"ד,  ספר  בית  פותחת 

של   שאלה  פה  יש  בסוף  אבל  שלנו.  לתושבים  מענה  לתת  צריכים  החינוך  במערכת 

 מדיניות, בוודאי שאלה של מדיניות.  

 

 טוב.   מר יוסף ניסן: 

 

 מר יצחק אלפסי.   –דיווח קנסות ותורנויות אמבולנס    -  9לסעיף  

 

 

חב  מר יוסף ניסן:  לסעיף  אוקיי  עוברים  אנחנו  לכם  9רים  שלחתי  כל  קודם   ,

שמתפעל   האיש  כרגע  הוא  אלפסי.  איציק  שהכין  הדף  את  בוואטסאפ  בקבוצה 

 באמבולנס.  

 

 למה הוא לא פה?   : מר שלומי שטרית
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הוא לא צריך להיות פה, שחררתי אותו. הוא האיש שמתפעל כרגע   מר יוסף ניסן: 

פרסם פתיחת קורס של נהגי אמבולנס. נרשמו  את האמבולנס במשרה מלאה, והוא כרגע  

רק    6 הביע    6אנשים,  גם  והוא  האחרונים,  בחודשים  ליישוב  פרמדיק  עוד  הגיע  אנשים. 

אליו   האמבולנס  את  לקחת  יכול  כזה  מתנדב  כל  המתנדבים.  למערך  להצטרף  נכונות 

ה  ושיוכשרו  ככונן.  לתפעל  ולמעשה  העבודה,  שעות  יצטרפו   6-אחרי  כן  גם  הם    האלה, 

   -לסבב הכוננות 

 

 מתוך המידע שיש לנו עכשיו, יש שימוש לאמבולנס?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 בוודאי, הנה הוא כותב פה.   מר יוסף ניסן: 

 

 מה? מה? תקרא בבקשה.   גב' ברוריה אליעז: 

 

הבוקר   מר יוסף ניסן:  בשעות  פועל  לקריאות    8האמבולנס  מענה  ונותן  שעות, 

 של תלמידים בבית הספר.  חירום בלהבים, כולל פציעות  

 

 כמה? כמה יש כאלה?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 קריאות בשבוע אם זה להבים ואם זה פה באזור.    2יש לפחות   מר יוסף ניסן: 

 

 קריאות שבועיות?    2אז מחזיקים אמבולנס שלם בשביל   גב' ברוריה אליעז: 

 

   -זה מציל חיים, זה יכול  מר יוסף ניסן: 

 

 מה.    ברור  : מר כפיר מימון

 

 ?  2לא, אני לא יודעת... זה באמת רק   גב' ברוריה אליעז: 

 

 זה חיים, מדברים על חיי אדם.   מר יוסף ניסן: 

 

 .  2אני תמהה שזה רק   גב' ברוריה אליעז: 

 

 ברוריה מדברים על חיי אדם.   מר יוסף ניסן: 
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 , שיעמוד ולא יעשה כלום.  0הפוך שיהיה    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 , אבל יש לנו גם הרבה זקנים.  0לא, הלוואי שיהיה   ליעז: גב' ברוריה א 

 

   -אבל יכול להיות אירוע אחד בשנה  מר יוסף ניסן: 

 

 לכן אני תמהה. כנראה שהם מסתדרים לבד.   גב' ברוריה אליעז: 

 

   -ברוריה, יכול להיות אירוע אחד בשנה  מר יוסף ניסן: 

 

 שלא נדע, שלא נצטרך.    :גב' עדי זנד

 

 ברוריה, יכול להיות אירוע אחד בשנה שיציל חיים.   ן: מר יוסף ניס 

 

 ברור.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 הלוואי.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 אמבולנס ללהבים.    הייתה מלחמה כזאת גדולה להביא   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -לא, ולכן אני באמת שואלת  גב' ברוריה אליעז: 

 

 מה זה, זה באמת.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -אני גם שואלת באמת, מתוך חשיבה שאנחנו  גב' ברוריה אליעז: 

 

   -זה לא רק מבוגרים, זה חס וחלילה ילדים   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

לכולם,   גב' ברוריה אליעז:  ידוע  כך  כל  לא  שזה  להיות  יכול  כי  מענה.  שנותנים 

   -מהנקודה הזאת אני 

 

יד  מר יוסף ניסן:  אם  קשור  לא  זה  קשור,  לא  זה  שאת  לא,  ברגע  ידוע.  לא  או  וע 
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   -101-מחייגת ל 

 

 מספיק שמד"א...   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 זה מגיע למד"א, ומד"א מתפעלת את האמבולנס הכי קרוב.   מר יוסף ניסן: 

 

 אוקיי.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

מוחי,   מר יוסף ניסן:  אירוע  עם  אדם  בן  פינה  הוא  שבוע  לפני  אגב  העניין.  זה  אז 

 וא הציל את חייו.  שיכול להיות שה 

 

 ברור.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 סביר להניח שהוא הציל את חייו.    :גב' עדי זנד

 

   -בסדר  גב' ברוריה אליעז: 

 

 זמן פה זה דבר קריטי.    :גב' עדי זנד

 

 מנווט.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 כן, זה העניין.   מר יוסף ניסן: 

 

 ביחד באותו סעיף?    אני לא הבנתי מה זה קנסות, זה   :גב' עדי זנד

 

דיווח על קנסות, הייתה אמורה לדווח חגית, היא הרגישה לא טוב   מר יוסף ניסן: 

   -והיא בבית. אז אנחנו נדון על זה בישיבה הבאה. תרשמי את זה 

 

 לא, אבל לא היו קנסות בנושא של האמבולנס.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אין קנסות.   : מר שלומי שטרית

 

 האמבולנס?  של   מר יוסף ניסן: 
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 דברים בסעיף אחד.    2זה לא בנושא של האמבולנס, חיברו    :גב' עדי זנד

 

 לא, לא קשור, לא קשור לאמבולנס.   מר יוסף ניסן: 

 

 קנסות, אמבולנס.    :גב' עדי זנד

 

 דברים שונים בסדר.    2כן, כן, זה   מר יוסף ניסן: 

 

 : אישור תב"רים   -  10לסעיף  

 ₪ במימון קרן    100,000בית עלמין על סך    נון הרחבת תכ   –  407תב"ר   10.1

 עבודות פיתוח.   

 ₪ מקרן עבודות    50,000  –  2022ציוד, מחשוב ותקשורת    –  408תב"ר   10.2

 פיתוח.   

 מימון    -₪    13,500  –  2018נגישות פיזית פרטנית )ראיה(    –  409תב"ר   10.3

 מצ"ב הרשאה ספציפית.    –משרד החינוך   

 מימון משרד    -₪   30,000  –  2019ן לליוויי שמיעה  הנגשת ג   –  410תב"ר   10.4

 מצ"ב הרשאה ספציפית.    –החינוך   

 מימון    -₪    30,000  –  2020הנגשת כיתה לליקויי שמיעה    –  411תב"ר   10.5

 מצ"ב הרשאה ספציפית.    –משרד החינוך   

 מצ"ב    –מימון משרד החינוך    -₪    111,800  –מרחבי הכלה    2  –  412תב"ר   10.6

 שנקראת מימון סל רשות    –  413,  412,  411ת עבור תב"רים  הרשאה אח  

 .  2020עבור ביצוע קולות קוראים    

 מצ"ב הרשאה    –מימון משרד החינוך    -₪    78,500גן חדשני    –  413תב"ר   10.7

 שנקראת מימון סל רשות עבור ביצוע    –  413,  412,  411אחת עבור תב"רים   

 .  2020קולות קוראים   

 ₪ מימון משרד    ₪82,300:    100,000  –מתקני כושר גופני    –  414תב"ר   10.8

 מצ"ב הרשאה אחת עבור    –₪ מקרן עבודות פיתוח    17,700החינוך,   

 שנקראת מימון סל רשות עבור ביצוע קולות    –  413,  412,  411תב"רים   

 .  2020קוראים   

 

בסעיף   מר יוסף ניסן:  אנחנו  תב"ר    10טוב,  תב"רים.  ת  הרחב תכנון    407אישור 

סך   על  עלמין  גדולה    100,000בית  מצוקה  כרגע  לנו  יש  פיתוח.  לעבודות  קרן  במימון   ₪
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בתחום   העלמין,  בית  בתחום  שנמצאת  נוספת  חלקה  לנו  יש  העלמין,  בבית  קברים  של 

אותה   ולתפעל  להכשיר  רוצים  אנחנו  שאותה  חומה,  עם  מתוחמת  היא  העלמין,  בית 

 במיידי מה שנקרא.  

 

 למה היא מופרדת ככה?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מה?   מר יוסף ניסן: 

 

 למה היא מופרדת?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 היא לא מופרדת היא פשוט לא מפותחת עדיין.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא, אבל למה, יש בה חוק שונה?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 לא.   מר יוסף ניסן: 

 

   תב"ע שונה? משהו אחר... אותה?   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 בואו נגיד ככה, נעשו הרבה עבודות בבית העלמין.   מר יוסף ניסן: 

 

   -אני שאלתי את המהנדס, כי תב"עות   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 את רוצה שאלעד יענה? בבקשה.   מר יוסף ניסן: 

 

 זה אלעד.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 היתר לחלקה.    ציא להו   ך צרי  : מר אלעד ארזי 

 

 למה?    :גב' עדי זנד

 

 היתר לחלקה?    עייאש:   . רונית ד   גב' 

 

 למה צריך להוציא?    :גב' עדי זנד
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 אז מה זאת אומרת?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 כי ההיתר שהוציאו לא השתמשו בו.   : מר אלעד ארזי 

 

 לא הבנתי, תיתן לי קצת יותר מילים אלעד.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -2014היה שם היתר עד   : מר אלעד ארזי 

 

 כמו שלגנים שצריך היתר חדש.   זטלאוי:   גב' עדנה 

 

 עוד פעם, עוד פעם.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

עד   : מר אלעד ארזי  היתר  שם  היתר  2014היה  להוציא  צריך  ולכן  השתמשו  ולא   ,

 חדש לחלקה הספציפית הזאתי, שיוסי מדבר עליה.  

 

 חדש.  ומה זה אומר? ומה זה אומר תהליכית להוציא היתר    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -צריך לקחת עכשיו אדריכל  : מר אלעד ארזי 

 

 מה?   גב' ברוריה אליעז: 

 

   -צריך לקחת אדריכל ולהתחיל תהליך  : מר אלעד ארזי 

 

 נלקח, נשכר כבר אדריכל, נשכר.   מר יוסף ניסן: 

 

   -ובמקביל גם יש שם בכלל בעיה  : מר אלעד ארזי 

 

 דריכל לדבר הזה?  אנחנו אישרנו? אנחנו אישרנו א   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 זה דרך היועצים.   מר יוסף ניסן: 

 

 איזה יועצים?    עייאש:   . גב' רונית ד 
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 איזה יועצים?    :גב' עדי זנד

 

 סעיף יועצים בתקציב.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 סעיף יועצים בתקציב.   מר יוסף ניסן: 

 

   -אז רגע, זה כאילו סעיף   :גב' עדי זנד

 

 נשאר תקציב.   מר יוסף ניסן: 

 

 פתוח ניקח יועץ לכל דבר?    :גב' עדי זנד

 

 הוא שם בתקציב, הוא מסתיר, איך את יודעת על מה הוא לוקח?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אוקיי.    :גב' עדי זנד

 

   -אז מה זה אומר מבחינת לוחות זמנים   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

  11זאתי, יש  תהליכים, יש גם לחלקה הספציפית ה   2שנייה, יש פה   : מר אלעד ארזי 

 קברים קנויים.  

 

 קברים מה?    11 גב' ברוריה אליעז: 

 

 קנויים, קנויים.    :גב' עדי זנד

 

 מה זה קנויים, יש... קנויה.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 .  11כן, רק   : מר אלעד ארזי 

 

 זה לא מספר גדול.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 ברור, ברור.    עייאש:   . גב' רונית ד 
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 תים לנו בשנה.  כמה מ   :גב' עדי זנד

 

 אבל יש לי עוד, אוקיי. וכמה זמן? רק תסיים.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

כל   : מר אלעד ארזי  את  לפתח  כדי  מסוימת,  לחלקה  היתר  שנדרש  תהליך  כאן  יש 

 בית העלמין, צריך גם לעשות הליך של תב"ע.  

 

 למה?    :גב' עדי זנד

 

 שינוי תב"ע.   מר יוסף ניסן: 

 

ב כרגע. היועץ המשפטי נתן הוראה הוא הוציא לדעתי מכתב  מחיי  : מר אלעד ארזי 

הנושא   כל  את  להסדיר  כדי  תב"ע,  גם  ובמקביל  היתר  גם  לבצע  שיש  שלשום,  אתמול 

 בתהליך.  

 

 למה כי הוא לא מוסדר בית העלמין?    :גב' עדי זנד

 

   -החלקה אמרתי  : מר אלעד ארזי 

 

 בל אישור מחדש.  הוא אמר, החלקה הזאתי צריכה לק  גב' ברוריה אליעז: 

 

   -... ובנוסף  : מר אלעד ארזי 

 

 כי פג תוקף האישור.   גב' ברוריה אליעז: 

 

פי   מר יוסף ניסן:  אותו  להרחיב  העלמין,  בית  את  להרחיב  רוצה  בסדר?  3אני   ,

   -בתוכניות. ובשביל זה שכרנו מתכנן שכרגע יעבוד על תכנית 

 

 ? מה הצפי שלנו?  3למה אנחנו צריכים להרחיב אותו פי    :גב' עדי זנד

 

   -שנה, ואם כבר עושים אותו   100-עושים תהליך כזה פעם ב  מר יוסף ניסן: 
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 ... להבים עוד לא...    :גב' עדי זנד

 

 שנה קדימה.    50ואם כבר עושים אותו, אז בואו נחשוב גם   מר יוסף ניסן: 

 

 למה?    :גב' עדי זנד

 

 אז יש לי שאלה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מה זאת אומרת למה?   סן: מר יוסף ני 

 

 יש לי עוד שאלה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מה זאת אומרת למה?   מר יוסף ניסן: 

 

 זה מתמלא לצערנו.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 לא, זה ברור שזה מתמלא.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 השאלה אם זה מתמלא.    :גב' עדי זנד

 

 בית אבות חדש ביישוב.  יש לנו כרגע, אל תשכחו יש לנו   מר יוסף ניסן: 

 

 אני רוצה לשאול שאלה נוספת.    :גב' עדי זנד

 

 יחידות.    350עוד מעט   מר יוסף ניסן: 

 

כולל    :גב' עדי זנד בלבד,  ידי תושבי להבים  על  מתמלא  שלנו  בית העלמין  האם 

 עזריאלי, פאלאס.  

 

 כרגע כן, כרגע כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 כן?    :גב' עדי זנד
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 מה זה כן?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 עוד לא מתו שם.   גב' ברוריה אליעז: 

 

   -כן, פאלאס אגב הם תושבי  מר יוסף ניסן: 

 

רק    :גב' עדי זנד קבורים  בלהבים  העלמין  בבית  האם  שאלתי  אני  לא,  לא, 

 תושבי להבים.  

 

 ברור שלא.   מר יוסף ניסן: 

 

 מה זאת אומרת?    :גב' עדי זנד

 

 כן לפני דקה אלוהים.  אמרת    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -כרגע כן, כרגע כן. בגלל מצוקת המקום אנחנו לא נענים  מר יוסף ניסן: 

 

   -לא, תקשיב אתה יוסי, אתה מפחד...   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 וי, וי.   מר יוסף ניסן: 

 

   -לא, אתה מפחד   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 לא, אין אנשים כמוך.   מר יוסף ניסן: 

 

 אמרת כן, אמרת לא, אמרת עוד פעם כן.    אש: עיי   . גב' רונית ד 

 

 אז אני אסביר, אז אני אסביר, תני לי להסביר.   מר יוסף ניסן: 

 

 בבקשה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 בעבר נקברו פה תושבים גם מבחוץ בהחלט.   מר יוסף ניסן: 
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 בקדנציה שלך נקברו תושבים מבחוץ?    :גב' עדי זנד

 

 ן.  כן, בהחלט, כ  מר יוסף ניסן: 

 

 למה?    :גב' עדי זנד

 

 מה זאת אומרת למה?   מר יוסף ניסן: 

 

 יש קריטריונים?    :גב' עדי זנד

 

   -ע לו קריטריונים  מי מגי כן, יש    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 יש קריטריונים, אסור לקבור תושבים שהם לא תושבי היישוב.   מר שמואל לביא: 

 

 בבקשה באמת.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -מאז ומתמיד קברו כאן, זה לא בקדנציה שלי  ניסן:   מר יוסף 

 

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

 

 זה עוד התחיל יוסי.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא, יושב פה מבקר המועצה, ואומר תשובה ברורה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

בור,  בסדר, אז הייתה פה מדיניות שכן היה, אפשר, אפשר אגב לק  מר יוסף ניסן: 

להגדיר   אפשר  נגדיר,  החדשה  בחלקה  כרגע  אנחנו  ליישוב,  מחוץ  אנשים  לקבור  אפשר 

 ממנה לתושבי חוץ, ואפשר לקבור.    10%

 

 ?  10%מי יחליט? איך יחליט    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -צריכה להיות ועדה  מר שמואל לביא: 

 

 בבקשה.    עייאש:   . גב' רונית ד 
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 -צריכה להיות ועדה  מר שמואל לביא: 

 

 נקים ועדה בהחלט.   מר יוסף ניסן: 

 

 אה נקים.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 -שתוציא פרוטוקולים  מר שמואל לביא: 

 

 בהחלט.   מר יוסף ניסן: 

 

צריך להביא את זה לדיון, כל משפחה שרוצה את זה, זו לא צריכה   מר שמואל לביא: 

 להיות החלטה של ראש מועצה.  

 

 מסכים, מסכים לגמרי.    בהחלט, בהחלט, אני  מר יוסף ניסן: 

 

 עד עכשיו זה היה.   : מר שלומי שטרית

 

 אני לא יודע.   מר שמואל לביא: 

 

   -יש אפשרות כזאת, יש אפשרות  מר יוסף ניסן: 

 

 אתה שומע, מה לא יודע? אתה מבין למה אני כועס?   : מר שלומי שטרית

 

   -זה לא משהו שלא היה  מר יוסף ניסן: 

 

 ני לא יודע. אתה יודע.  לא בדקתי, א  מר שמואל לביא: 

 

זה לא משהו שלא היה, זה היה כל השנים זה גם היה. כרגע בגלל,   מר יוסף ניסן: 

כן   אנחנו  אבל  כרגע.  מבחוץ  אנשים  קוברים  לא  אנחנו  המקום  מצוקת  בגלל  שלומי 

הזאת   בחלקה  רוצים    10%נכשיר  שהם  שלהם,  שההורים  אנשים  לטובת  מהקברים 

 ים. אפשר לתת גם את האפשרות הזאת.  לקבור את ההורים שלהם בלהב 
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ד  רונית  אחותי    עייאש:   . גב'  ככה,  שלי.  האישי  מהאבל  באמת  לצערי,  סוגיה  לי  יש  אני 

   -גרה בעומרים, גיסי נפטר כמו שכולכם יודעים. הם מיוחסים לסוסיא. אמרה 

 

 איפה היא גרה?   גב' ברוריה אליעז: 

 

ד  רונית  מ   עייאש:   . גב'  לי  אין  אמרו  את  בעומרים.  שבע.  באר  רוצה  היא  אם  לעשות,  ה 

רוצה באר שבע? תשלמי. אתה מביא סליחה כאילו באמת, זה לא זה. אתה מביא עכשיו  

   -כל אחד שזה 

 

 לא, הם משלמים, מה זאת אומרת?   מר יוסף ניסן: 

 

 ... משלמים.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מי שבא מבחוץ משלם כסף, ברור.   מר יוסף ניסן: 

 

 אלה שיביאו את ההורים?   ליעז: גב' ברוריה א 

 

 ברור, ברור.   מר יוסף ניסן: 

 

 אלה שהביאו עד עכשיו שילמו?    :גב' עדי זנד

 

 הם משלמים כפול מהתושבים.   מר יוסף ניסן: 

 

 התושבים לא משלמים.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -זה הולך ככה  מר יוסף ניסן: 

 

 לא, תושב לא משלם.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -זה הולך ככה, זה הולך ככה  ניסן:   מר יוסף 

 

 זה המינימום של ביטוח לאומי.    עייאש:   . גב' רונית ד 
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מקום   מר יוסף ניסן:  לו  יש  ונפטר,  להבים  שתושב  מי  עדנה.  רגע,  לי  תני  רגע, 

משלם   הוא  הזוג,  בת  או  לבן  חלקה  לשמור  רוצה  והוא  היה  תשלום.  ללא    5,000קבורה 

 ₪.    10,000ם  ₪. מי שבא מבחוץ, שילם עד היו 

 

 וזה נראה לך מידתי?   : עדי זנד גב'  

 

   -כל מי   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 התעריפים הם קבועים בחוק, זה לא משהו...   עו"ד יגאל ברק: 

 

   -זה לא  מר יוסף ניסן: 

 

 ברור.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מה זה מידתי? מה זה מידתי? לא הבנתי.   מר יוסף ניסן: 

 

 -ב מידתי    :גב' עדי זנד

 

   -אז הוא אומר שזה קבוע  גב' ברוריה אליעז: 

 

 לא אני קובע.   מר יוסף ניסן: 

 

 בחוק.   גב' ברוריה אליעז: 

 

יהיה    :גב' עדי זנד קבורתו  שמקום  רוצה  מבחוץ,  רוצה  כשמישהו  האם  לא, 

 בלהבים, זה לא קבוע בחוק מה יהיה הסכום שהרשות תגבה.  

 

 זה כן קבוע.     :דובר

 

 אז הוא אומר שזה קבוע.   ז: גב' ברוריה אליע 

 

   -אני יודעת שמי רוצה להיקבר בעינת   :גב' עדי זנד

 



 

 103 

 בית עלמין פרטי.   עינת זה  עו"ד יגאל ברק: 

 

 המנוחה נכונה זה דבר אחר.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 ומי שרוצה בכפר סבא צריך לשלם.    :גב' עדי זנד

 

 טה אם כן או לא.  נאמר שחייבת להיות ועדה, שתקבל החל  : מר שלומי שטרית

 

 היא צריכה לסמן. כל דבר לגופו.   מר שמואל לביא: 

 

 שנים אין ועדה כזאת.    3.5 : מר שלומי שטרית

 

 לפי קריטריונים שקובעים אותם מראש.   מר שמואל לביא: 

 

החדשה  מר יוסף ניסן:  החלקה  את  נכשיר  תוקם    כשאנחנו  ועדה,  תוקם  בהחלט 

 ועדה שתקבל החלטה.  

 

 עד שלא תוקם ועדה, אני אצביע נגד.   : תמר שלומי שטרי

 

 )מדברים יחד(  

 

 לא הייתה, לא הייתה, אני אומר לך שלא הייתה.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא, אנחנו לא הקמנו יוסי, כי אתה לא זה, שאלנו את המבקר.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 לא הייתה, אני אומר לכם.   מר יוסף ניסן: 

 

 גד עד שתקום ועדה, ואז...  אני אצביע נ  : מר שלומי שטרית

 

 עד היום לא הייתה ועדה, זה עולה בגלל השטח החדש.   גב' ברוריה אליעז: 

 

   -לא, הוא לא זוכר, זה לא אומר   עייאש:   . גב' רונית ד 
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 אני אומר לך ממה שאני יודע בעומר.   מר שמואל לביא: 

 

 מה זה קשור...?   : מר שלומי שטרית

 

 אפשר לקבור.    בעומר גורף אי  מר שמואל לביא: 

 

 בעומר יש מועצה דתית?   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 לא, אין.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא.   מר שמואל לביא: 

 

 אגב זו החלטה של ראש הרשות, שלא תתבלבל.   מר יוסף ניסן: 

 

 מה?   מר שמואל לביא: 

 

 לא, לא, לא.   : מר שלומי שטרית

 

 בעומר.   מר יוסף ניסן: 

 

 ל ועדה.  זו החלטה ש  : מר שלומי שטרית

 

 בעומר יש לו ועדה.   מר שמואל לביא: 

 

 בכל מקום יש ועדה.   : מר שלומי שטרית

 

 קיבל חוות דעת של היועץ המשפטי, הקים ועדה.   מר שמואל לביא: 

 

   -בבקשה. יועץ משפטי   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אוקיי.   מר יוסף ניסן: 

 

 הוא לא יכול.   מר שמואל לביא: 
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 בסדר.   מר יוסף ניסן: 

 

   -הוא לא יכול, ויותר מזה  מר שמואל לביא: 

 

 אבל יש אפשרות...   מר יוסף ניסן: 

 

להיקבר   : מר שלומי שטרית יבוא  שבע  בבאר  שגר  שמישהו  מוכן  לא  אני  מזה,  יותר 

 פה, אני לא מוכן.  

 

 היות ויש דרישה גבוהה להיקבר בעומר, הוא לא מסכים.   מר שמואל לביא: 

 

מדיניות  מר יוסף ניסן:  זה  אתה    אז  אם  לחוק,  מנוגד  אפילו  זה  לדעתי  אגב  שלו. 

 שואל אותי.  

 

 מה?   מר שמואל לביא: 

 

 זה אפילו מנוגד לחוק.   מר יוסף ניסן: 

 

יש ועדה. אבל לא באופן כמו שהוא מחליט בדיקטטורה. ולכן אני   : מר שלומי שטרית

 אצביע לא.  

 

 .  10%הוא יכול להגדיר   מר יוסף ניסן: 

 

 מה שכן הוועדה מחליטה.  אבל   מר שמואל לביא: 

 

 אוקיי.   מר יוסף ניסן: 

 

 יש מקרים יוצאים מהכלל או משהו כזה.   מר שמואל לביא: 

 

בבית   מר יוסף ניסן:  שנעשו  מהעבודות  הרבה  מילה,  עוד  אגב  חברים  אוקיי. 

   -העלמין, כולל החנייה, אין הסדר לא תב"ע ולא תכנון 
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   -יש לי שאלה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

ולא היתר ולא כלום, בסדר? אז בואו, עכשיו אנחנו רוצים להסדיר   ף ניסן: מר יוס 

 את הכול. ברוריה, ברוריה, ברוריה, אני מדבר.  

 

 אני הפסקתי.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 קודם כל תסדיר ואחרי זה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 בדיוק, תסדיר ואחרי זה תביא את זה.   : מר שלומי שטרית

 

   -קודם כל תסדיר שיהיה תב"ע שיהיה זה שיהיה הכול   ייאש: ע   . גב' רונית ד 

 

תב"ע   מר יוסף ניסן:  אין  עליה  גם  עכשיו,  הנוכחית  החלקה  גם  בעבר  שקרה  מה 

   -ואין היתר ואין מה שצריך 

 

   -תקים ועדה, לא מהפוליטיקה שלך  : מר שלומי שטרית

 

 -תב"ע יש דרך אגב, סליחה תב"ע יש  מר יוסף ניסן: 

 

 שנוכל להצביע בעד. אנשים...   : יתמר שלומי שטר

 

 נעשו שם חריגות בקיצור בעבר, ואנחנו רוצים להסדיר את הכול.   מר יוסף ניסן: 

 

 אז תסדיר.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 כל בית העלמין... לתושבי להבים.   : מר שלומי שטרית

 

ולא   מר יוסף ניסן:  היתר  היה  לא  בקיצור,  מוסדר  היה  לא  החנייה  של  הנושא 

 ב"ע.  בת 

 

 אפשר לשמוע רגע מה שאמרת אלעד, אני לא שומעת.    :גב' עדי זנד
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בנושא   : מר אלעד ארזי  לא  החנייה  בנושא  הייתה  שהבעיה  דייקתי,  רק  אני  לא, 

 אזור הקבורה.  

 

   -באזור הקבורה יש  מר יוסף ניסן: 

 

ד  רונית  יסכימ   עייאש:   . גב'  המועצה  שחברי  מקווה  אולי  אני  מבקשת,  אני  אז  ו  יופי. 

 איתי, תביא תסדיר תסדר, ותביא לדיון להרחבת הקבורה.  

 

 לא, מה זאת אומרת? לא הבנתי.   מר יוסף ניסן: 

 

תעלה את זה להצבעה, תעלה את זה להצבעה בבקשה, חבל אין לי   : מר שלומי שטרית

 זמן, אני רוצה ללכת.  

 

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

 

עד   : מר שלומי שטרית נגד,  אין  נצביע  הזאת,  בדרך  רק  ילמד  והוא  ועדה  יעשה  שהוא 

 דרך אחרת.  

 

   -לא, שמהנדס המועצה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

מבקר   : מר שלומי שטרית פה  יושב  משפטי,  יועץ  פה  יושב  פה,  אנחנו  סליחה,  סליחה, 

פה   אנחנו  ואנחנו    3.5המועצה.  רוצה,  שרק  מי  כל  את  פה  קוברים  ועדה,  בלי  שנים 

וממשיכי  אני  ממשיכים  שיצביע,  להצביע  שרוצה  מי  להצבעה,  זה  את  תעלה  לכן  ם. 

 מצביע נגד, ואני מבקש ממך שתקים ועדה לפני כן.  

 

כרגע אנחנו מצביעים על תכנון, על תכנון של הסדרת בית העלמין,   מר יוסף ניסן: 

בתי עלמין    2אוקיי? כולל החנייה שלא הייתה מוסדרת וכולל הרחבת בית העלמין לעוד  

 כדי לחשוב על העתיד, זה הכול.  כאלה,  

 

   -ועדה, ועדה, קודם כל שתקום ועדה כחוק  : מר שלומי שטרית

 

 זה התכנון.   מר יוסף ניסן: 
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   -לא, קודם כל   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ועדה כחוק.   : מר שלומי שטרית

 

   -חבר'ה, חייבים לקבור את ה  גב' ברוריה אליעז: 

 

   ברור שחייבים.   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 .  10, הוא אמר שיש עוד  10מקומות, יש עוד    10יש שם   : מר שלומי שטרית

 

לא, מהנדס המועצה אומר שיש פה, אני שלא תתבלבל, לא נשאיר    עייאש:   . גב' רונית ד 

ארוך   מאוד  לא  ארוך,  מאוד  תהליך  פה  שיש  אומר  המועצה  מהנדס  אבל  זה,  אנשים 

לעשות   מחליטים  כשאנחנו  להסדרה.  מסודר  על  סליחה,  מבוסס  להיות  חייב  זה  משהו, 

   -משהו מוסדר... 

 

 נו אז זה מה שאנחנו עושים.   מר יוסף ניסן: 

 

 אתם לא.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מה זאת אומרת?   מר יוסף ניסן: 

 

   -קודם כל   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ₪ ואז אתה מתחיל.    100,000אתה פותח תב"ר על    :גב' עדי זנד

 

 .  כסף  : מר שלומי שטרית

 

ד  רונית  כסף    עייאש:   . גב'  לוקח  כל  קודם  כך    100,000אתה  ואחר  הרחבה,  לעשות   ₪

 אתה מסדיר הנדסה. אז אני רוצה הפוך.  

 

זה לא   מר יוסף ניסן:  מה זה קשור מסדיר הנדסה? מה זה קשור מסדיר הנדסה? 

 נכון מה שאת אומרת, זה לא נכון.  
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   -מבקר המועצה פה נעברה עבירה, אני מבקש מ  : מר שלומי שטרית

 

 מה זאת אומרת?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 זה לא נכון.   מר יוסף ניסן: 

 

   -אומר מהנדס   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 צריך יועץ נוף וצריך מתכנן, כדי להתחיל בתהליך.   מר יוסף ניסן: 

 

   -לא, אומר המהנדס שצריך   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 שינוי תב"ע, הוא אמר.  כולל שינוי תב"ע. כולל   מר יוסף ניסן: 

 

 תשנה את התב"ע ותבוא.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ₪ לזה.    100,000אבל לשנות תב"ע צריך   מר יוסף ניסן: 

 

 הוא צריך כסף בשביל זה.   מר שמואל לביא: 

 

 ממש לא.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 זה בדיוק העניין.   מר יוסף ניסן: 

 

 ₪?    100,000לשנות תב"ע צריך    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 כן, כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 ... את המהנדס.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 כן, כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 כן, הוא אומר לך כן.   גב' ברוריה אליעז: 
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 )מדברים יחד(  

 

 לא משנה, הכסף הזה הולך לשינוי, לשינוי התב"ע.   מר יוסף ניסן: 

 

 זה מתוך ניסיון.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 נו יוסי תעלה להצבעה.   : מי שטריתמר שלו

 

 -אבל אפשר לקבל החלטה, אולי תקבלו החלטה מותנה ב  מר שמואל לביא: 

 

 לא, לא, לא, מותנה. קודם כל... על פי חוק. די, מספיק!  : מר שלומי שטרית

 

 אתם לא מבינים...   מר יוסף ניסן: 

 

 -חייבת להיות   אדוני המבקר היועץ המשפטי, ועדה חייבת הייתה  : מר שלומי שטרית

 

הוא   מר שמואל לביא:  לא אומר שלא,  לא אומר שלא. אבל ראש המועצה  נכון, הוא 

 מסכים אתכם.  

 

   -שנים קובע   3.5...מגיע לו פרס? לא. לא מגיע לו פרס שהוא   : מר שלומי שטרית

 

 מה זה קשור לוועדה עכשיו? מה זה קשור לוועדה?   מר יוסף ניסן: 

 

ש  : מר שלומי שטרית מי  איפה  וכל  מקומות  אין  להבים?  תושבי  עם  ומה  רוצה,  רק 

 להיקבר.  

 

 מה זה קשור לוועדה חברים?   מר יוסף ניסן: 

 

ולכן   : מר שלומי שטרית חוק.  פי  על  להתנהל  ללמוד  צריך  אתה  לוועדה.  קשור  זה 

 תעלה את זה להצבעה בבקשה. קדימה תעלה.  

 

   -אלעד, אני שאלתי   עייאש:   . גב' רונית ד 
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את   : מר יוסף ניסן  להסדיר  רוצים  אנחנו  הבנתי.  לא  לוועדה?  קשור  זה  מה 

   -החנייה שבנו, בנו בלי היתר 

 

 זה קשור שקודם כל תקים ועדה.   : מר שלומי שטרית

 

 רוצים לתכנן ולהסדיר.   מר יוסף ניסן: 

 

כל   : מר שלומי שטרית את  ותביא  אדרי  שרה  את  פעם  עוד  תביא  שלא  נראה  שאנחנו 

דה שהיא ועדה עניינית ומקצועית ומוסרית, ולאחר מכן אנחנו  הממונים. אנחנו נראה וע 

 נצביע לך.  

 

 אין שום קשר בין הוועדה לבין התכנון, אתם לא מבינים?   מר יוסף ניסן: 

 

 אוקיי לא, לא מבינים.   : מר שלומי שטרית

 

 לא הבנתי.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא, תעלה את זה להצבעה יוסי, קדימה נו.   : מר שלומי שטרית

 

 .  2-אבל למה שלא תעשו, סליחה תחלקו את ההצעה ל  ר שמואל לביא: מ 

 

 שנים אדוני המבקר לא טרח...    3.5למה   : מר שלומי שטרית

 

   -... טובת להבים. עכשיו לטובת להבים  מר שמואל לביא: 

 

 למה?   : מר שלומי שטרית

 

 צריך לקדם את בית העלמין.   מר שמואל לביא: 

 

   -10יש עוד   : מר שלומי שטרית

 

 אבל אין לו יכולת, הוא צריך כסף.   מר שמואל לביא: 
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   -חברים, אני רוצה לומר לכם דבר אחד  מר יוסף ניסן: 

 

 אבל תנו לבן אדם לסיים משפט.   גב' ברוריה אליעז: 

 

   -אני אומר לכם דבר אחד, שאם לא נאשר את זה עכשיו  מר יוסף ניסן: 

 

 כן.   : מר שלומי שטרית

 

 לנו מקומות הקבורה, ואנחנו נהיה בשוקת שבורה, בסדר?  ייגמרו   מר יוסף ניסן: 

 

 אין בעיה, אין בעיה, אין בעיה.   : מר שלומי שטרית

 

   -תאמר בבקשה  גב' ברוריה אליעז: 

 

 תתחיל לעבוד על הוועדה.   : מר שלומי שטרית

 

   -זה שלא מעניין אותך, זה לא מעניין את ה  מר יוסף ניסן: 

 

יצביעו שכן תודה רבה. אני  אין בעיה, תע  : מר שלומי שטרית לה את זה להצבעה, אם 

 על דברים חוקיים, לא אצביע על דבר שאין ועדה שהוא לא חוקי.  

 

 מה זה קשור?   מר יוסף ניסן: 

 

 שנים אין ועדה.    3.5 : מר שלומי שטרית

 

   -אבל אתה יכול עכשיו לקבל החלטה, תצביעו על זה  מר שמואל לביא: 

 

 סטטוטורית, תסביר להם שזאת ועדה מכוח החוק.  זאת ועדה   : מר שלומי שטרית

 

 בסדר, אז אתם יכולים להחליט עכשיו כבר.   מר שמואל לביא: 

 

   -לא, אני לא מעניין, אני לא מעניין, אני רוצה שתקום ועדה  : מר שלומי שטרית
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 זו לא ועדה סטטוטורית שלומי.   מר יוסף ניסן: 

 

 זו ועדה סטטוטורית.   : מר שלומי שטרית

 

   -לא יודע מה זה  שמואל לביא: מר  

 

החלקה   מר יוסף ניסן:  של  האישור  במסגרת  עכשיו,  אומר  אני  הנה  בעיה,  אין 

   -החדשה, גם תוקם ועדה שתחליט מי ייקבר 

 

 לא, לא, לא, קודם כל שתוקם ועדה.   : מר שלומי שטרית

 

 איפה ייקבר ומתי ייקבר.   מר יוסף ניסן: 

 

 כל.  שתוקם ועדה קודם   : מר שלומי שטרית

 

 לא ייקבר בן אדם אחד בחלקה החדשה, לפני שתוקם הוועדה.   מר יוסף ניסן: 

 

 )מדברים יחד(  

 

ועדה  צריך לבדוק   : מר שלומי שטרית וכמה אנשים נקברו    3.5למה לא הוקמה  שנים, 

 פה.  

 

 שלומי, שלומי, מה?   מר יוסף ניסן: 

 

 ה?  תגיד מהנדס המועצה לא אמור להיות מעורב בז  : מר כפיר מימון

 

 הוא מעורב, איפה הבעיה?   מר יוסף ניסן: 

 

 הוא לא קובע מהנדס המועצה. תראה, הוא ממדר אותו.   : מר שלומי שטרית

 

 מהנדס המועצה יושב בשקט, כי לא נותנים לו...    :גב' עדי זנד
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 שלא יפטרו אותו.   : מר שלומי שטרית

 

 במה הוא צריך להיות מעורב? לא הבנתי.   מר יוסף ניסן: 

 

   -מה זה מה  : כפיר מימון מר

 

ויתרום   מר יוסף ניסן:  יהיה מעורב. הלוואי  צריך להיות מעורב, הוא  במה שהוא 

 מעצמו מזמנו, הלוואי אני אשמח.  

 

 הוא לא צריך להיות מעורב באישורים?  : מר כפיר מימון

 

 אני אשמח.   מר יוסף ניסן: 

 

 בוודאי.   : מר שלומי שטרית

 

   -לק מהתפקיד שלו בטח, זה ח  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 מה זאת אומרת, זה מה שהוא צריך. זה מה שהוא אמר שצריך.   מר יוסף ניסן: 

 

 זה חלק מהתפקיד שלו. זה תפקיד סטטוטורי.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -אני אחדד  : מר אלעד ארזי 

 

 הוא לא נותן לו להוציא מילה, הנה, עכשיו הוא עונה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 האם התקיימו ישיבות על נושא בית העלמין שלא זומנתי?   : מר אלעד ארזי 

 

   -הייתה ישיבה אחת, היה סיור אחד שערכתי בשטח עם ה  מר יוסף ניסן: 

 

 המתכנן?   : מר שלומי שטרית

 

 לא, לא.   מר יוסף ניסן: 
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 לא היו ישיבות במשרד...?   : מר אלעד ארזי 

 

ש  מר יוסף ניסן:  זאתי  שהיא  סמאח,  עם  אחת  ישיבה  את  הייתה  בעבר  ריכזה 

   -הנושא של בית העלמין, וכל הידע נמצא אצלה. עם היתרים 

 

   -סמאח עובדת תחת   :גב' עדי זנד

 

 בליווי יועץ משפטי, אגב בליווי יועץ משפטי.   מר יוסף ניסן: 

 

 סמאח עובדת תחת מהנדס המועצה?    :גב' עדי זנד

 

היום, עד  קול אני חייב לומר, אני חייב לומר לכם לפרוטו  מר יוסף ניסן:  , אני עד 

לבנות   ההיתר,  את  ממנו  ביקשתי  מודה.  אני  נכשלתי,  אני  לאלעד,  שפניתי  איפה  היום 

של   הצעה  לנו  נתן  הוא  כנסת,  ב   170,000בית  נגמר  זה  שלי    380,000-₪,  האמון  את   .₪

 במהנדס איבדתי, אני מודה.  

 

 אה אז עכשיו אתה עוקף מהנדס?    :גב' עדי זנד

 

יכול  א  מר יוסף ניסן:  לא  שאני  ברגע  עליו.  לסמוך  יכול  לא  אני  לכן  מודה.  ני 

   -לסמוך עליו, אני אעשה את כל הדברים, כדי לקדם את הדברים ביישוב ובמועצה 

 

 איך אתה מעסיק אנשים שאתה לא סומך עליהם? אלוהים ישמור.   :גב' עדי זנד

 

 מה לעשות זאת האמת, זאת האמת.   מר יוסף ניסן: 

 

   -יך אתה מעסיק אנשים שאתה לא סומך א   :גב' עדי זנד

 

בעוד   מר יוסף ניסן:  נגדל  לא  האם  בישיבה  שאלת  את  והוא    200,000אגב,   ,₪

 אמר לך שלא.  

 

   -יוסי, תעשה בבקשה  : מר שלומי שטרית

 

 אז זאת אומרת שאת צריכה לחשוב כמוני עכשיו.   מר יוסף ניסן: 
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למקומות,   : מר שלומי שטרית הולכים  פעם  עוד  יפה  אנחנו  לא  לדבר  נתחיל  שאנחנו 

 ברוריה. בבקשה תעלה להצבעה, כן כן, לא לא. די, לא רוצים להיכנס לזה. זהו מספיק.  

 

 )מדברים יחד(  

 

 ... לא נעימות ולא יפות, זה לא אנחנו.   : מר שלומי שטרית

 

 אפשר לראות לפני שנאשר?   : מר כפיר מימון

 

 מה זה לראות?   מר יוסף ניסן: 

 

עכשיו   : מר כפיר מימון שנאשר  רוצה  את    100,000אתה  לראות  אפשר  תב"ר,   ₪

 התקציב למה הולך הכסף?  

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 פילוח של התקציב אתה רוצה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 למתכנן נוף ולמתכנן.   מר יוסף ניסן: 

 

 כמה זה עולה?   : מר כפיר מימון

 

 אני לא יודע, מתכנן נוף...   מר יוסף ניסן: 

 

   -₪ למה שנאשר   20,000אם זה עולה   : ר מימוןמר כפי

 

 ₪.    ₪60,000 ומתכנן זה    40,000בהערכה שלנו מתכנן נוף זה   מר יוסף ניסן: 

 

 הוא לא יוכל להוציא את זה על משהו אחר.   מר שמואל לביא: 

 

 הוא לא יכול להוציא על משהו אחר.   מר יוסף ניסן: 
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   -₪ יישאר עודף   ₪50,000, יוציאו    100,000יש תב"ר   מר שמואל לביא: 

 

 ממש, ממש, ממש.    :גב' עדי זנד

 

תב"ר   מר יוסף ניסן:  מאשרים  מועצה,  עובדת  ככה  חברים,  מועצה  עובדת  ככה 

 ולוקחים יועצים.  

 

 ₪?    60,000מתכנן לחלקה שהיא כבר מגודרת עולה   : מר כפיר מימון

 

התוכני  מר יוסף ניסן:  הזאת,  לחלקה  רק  לא  היא  התוכנית  לא.  היא  לא,  ת 

   -להסדיר את כל 

 

 לא, אז תסדיר את התב"ר, ואחרי זה נסדיר את הכול.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -את הרחבת בית העלמין, הסדרת החנייה  מר יוסף ניסן: 

 

 הרחבה בתוך הגבולות הגדר?   : מר כפיר מימון

 

 לא רק, החנייה היא לא בגבולות, וצריך להסדיר את הדבר הזה.   מר יוסף ניסן: 

 

   -אתה אמרת אבל   :גב' עדי זנד

 

 צריך לשנות תב"ע בשביל להסדיר את החנייה.   מר יוסף ניסן: 

 

 להגדיל את שטח הקבורה.    :גב' עדי זנד

 

ללא   מר יוסף ניסן:  חנייה  פה  בנו  שתדעו.  רצוי  נקודה.  היתר  בלי  חנייה  פה  בנו 

ויסדיר  את הרחבת בית    היתר, בסדר? אנחנו רוצים להביא מתכנן שיסדיר את החנייה, 

 העלמין.  

 

בחנייה? הרי אתם התחלתם    :גב' עדי זנד האם אנחנו מתכוונים לקבור אנשים 

 מזה שאנחנו חסר לנו מקומות קבורה.  
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 בדיוק.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 איך הגענו להתעסק עכשיו בחנייה?    :גב' עדי זנד

 

שנ  : מר שלומי שטרית מועצה  מהנדס  פה  יש  תשמע.  יוסי  הוא  יוסי,  התב"רים,  ושא 

 עלות אותם להצבעה, הוא צריך להסביר, שיסביר אין בעיה.  ה צריך ל 

 

 עדי, נבנתה חנייה ללא היתר.   מר יוסף ניסן: 

 

 אני הבנתי.    :גב' עדי זנד

 

 שהיא חלק מהמתחם של בית העלמין.   מר יוסף ניסן: 

 

 אני הבנתי.    :גב' עדי זנד

 

 צריך לעשות היתר.   : מר כפיר מימון

 

ההסדרה   מר יוסף ניסן:  את  לעשות  בשביל  הזה.  הדבר  של  הסדרה  לעשות  צריך 

 צריך להביא מתכנן, שיתכנן וישנה תב"ע, הוא לא משנה תב"ע.  

 

   -... הסדרת החנייה, אני שואלת   :גב' עדי זנד

 

 גם הסדרת החנייה וגם הרחבתה בעתיד לעוד חנייה.   מר יוסף ניסן: 

 

 חנייה.    :גב' עדי זנד

 

 לעוד חנייה.   וסף ניסן: מר י 

 

 מה זה יפתור לנו את מצוקת...    :גב' עדי זנד

 

 הליך הזה.  ת אבל זה במסגרת כל ה  מר יוסף ניסן: 

 

 אבל בלי קשר חייב לעשות היתר לחנייה.   : מר כפיר מימון
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 -אם הוא כבר מטפל בזה הוא מטפל  גב' ברוריה אליעז: 

 

 )מדברים יחד(  

 

ש   :גב' עדי זנד מצטערת  מרגישה  אני  אני  מאמינה,  לא  אני  זה,  את  אומרת  אני 

 שעובדים עליי בעיניים כל הזמן.  

 

 אני אסביר רגע למה אני מתכוון אוקיי.   : מר כפיר מימון

 

 שמה? שמה?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 שהם קוברים פה אנשים שהם לא תושבים, זה חמור מאוד.   : מר שלומי שטרית

 

   -עשות את זה, צריך להרחיב אני חושב שצריך ל  : מר כפיר מימון

 

 זה חמור.   : מר שלומי שטרית

 

הזה,   : מר כפיר מימון העלמין  מבית  מה  יודע  לא  או  מסחרה  יודע  לא  שעשו  רק... 

קורה,   מה  אז  להיקבר.  יכול  בו  להיקבר  לבוא  שרוצה  מי  שכל  מסודרים,  נהלים  שאין 

 כרח אנחנו...  אנחנו צריכים לקחת משאבים שלנו לממן בסוף בשביל דברים שלא בה 

 

   -לא רוצה יוסי   :גב' עדי זנד

 

 עם זה יש לנו בעיה.   : מר כפיר מימון

 

 ... לאנשים אחרים, אני לא מוכן.   : מר שלומי שטרית

 

החלקה   מר יוסף ניסן:  את  להסדיר  שצריך  חושב  אתה  מבין,  לא  אני  לי  תגיד 

 החדשה ולקבור שמה מתים לא הבנתי, כן או לא?  

 

 ני חושב שכן.  א  : מר כפיר מימון
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 נו?   מר יוסף ניסן: 

 

 ...  אבל אני חושב שצריך להיות תנאים לזה  : מר כפיר מימון

 

ואיפה   מר יוסף ניסן:  ייקבר  מי  שתיקבע  ועדה  תוקם  אמרתי.  אני  הוועדה,   ...

 ייקבר, איפה הבעיה.  

 

   -הבעיה שאתה בוחר לוועדה אנשי  : מר כפיר מימון

 

 בדיוק.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אמונך, שמצביעים בדיוק את מה שאתה רוצה.   : ר כפיר מימוןמ

 

 נכון.   : מר שלומי שטרית

 

 )מדברים יחד( 

 

 תמנה רק אנשים שלך או רוב שלך...   : מר כפיר מימון

 

 נציג מכל סיעה בסדר?   מר יוסף ניסן: 

 

 לא.   : מר כפיר מימון

 

 למה?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 לא.   : מר כפיר מימון

 

   -יועץ המשפטי  : ריתמר שלומי שט

 

אבל ככה זה עובד בוועדות מה לעשות. מה לעשות זה דמוקרטיה,   מר יוסף ניסן: 

 זו דמוקרטיה.  

 

 לא מוכן.   : מר כפיר מימון
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 ... גם לגבי חוות הדעת של...   עו"ד יגאל ברק: 

 

 כן, חד וחלק.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ברים כאן, ברוריה.  רונית, רונית, ברוריה, ברוריה מד  מר יוסף ניסן: 

 

מכיוון... הוועדה לא נמצא, אני רוצה להבהיר בדיוק משהו שהוא   עו"ד יגאל ברק: 

הקברות,   בית  של  הנוסף  החלק  שקורה  מה  שלו.  הדעת  בחוות  כתב  הוא  פה,  אמר 

שכמו   אלא  בעבר.  היתר  להם  והיה  בתב"ע,  מופיע  כן  הוא  עכשיו,  להסדיר  שרוצים 

ב  פקע  ההיתר  אמר,  היתר 2014-שאלעד  להוציא  בשביל  עכשיו  צריך    .  התב"ע,  לפי  חדש 

העלמין.   בית  לכל  מפורט  תכנון  לקדם  לפחות  העלמין,  בית  לכל  מפורט  תכנון  לעשות 

בעצם   ולכן  עכשיו.  התב"ע  של  התניה  מפורט.  לתכנון  היתר  מתנה  התב"ע  אומרת  זאת 

שהוא  הקברות  בית  של  ההכשרה  את  לקדם  הנ   מוסדר   בשביל  החלק  שזה  וסף,  בתב"ע, 

שזה דחוף מאוד, כי יש רק מעט מאוד קברים. צריך בעצם במקביל לפי ההוראות לקדם  

תכנון מפורט. לכן אמר... וזה בעצם מעוגן בתב"ע, זה כאילו כפוי עלינו. זה גם עניינית  

זה המצב. לגבי   כי באמת זה תכנון מפורט כדי להסדיר את כל המתחם,  כמובן מוצדק, 

זה,  זה לא בלתי חוקי. אכן כמו שהמבקר אמר, צריך, שוב אני    קבורת אנשים שהם לא 

   -מניח שכאן 

 

   -לא בלתי חוקי לקבור תושבים שלא... פה  : מר שלומי שטרית

 

   -לקבור תושבים שהם לא תושבים  עו"ד יגאל ברק: 

 

 לא, זה לא בלתי חוקי.   מר יוסף ניסן: 

 

 זה לא בלתי חוקי?   : מר שלומי שטרית

 

 לא.   מר יוסף ניסן: 

 

 ללא ועדה?   : מר שלומי שטרית

 

   -שנייה, אני  עו"ד יגאל ברק: 
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 ללא ועדה, זה לא בלתי חוקי?   : מר שלומי שטרית

 

כלל אנשים   עו"ד יגאל ברק:  בדרך  כל  כזאת, קודם  עד הסוף. הנקודה היא  תקשיב 

או   זיקה כלשהי,  יש להם  בכל מקום,  פה  רק  לא  זה  לא תושבי המקום,  שנקברים שהם 

אחים,  נכון    הורים  המבקר,  שאמר  כמו  מקרה  בכל  אבל  ונקבר.  זר  מישהו  שבא  לא  זה 

שיהיה, שוב אני מניח... אם הייתה ועדה שקיבלה כבר החלטות, אז... אז מן הסתם לא  

הייתה במשך השנים. זה נכון, צריך להקים ועדה, ויוסי אמר שהוא יקים. צריך להקים  

יאושרו   והקריטריונים  פה במליאה, שיגדירו מה המדיניות.  ועדה שתקבע קריטריונים, 

זה נכון שצריך להגדיר מדיניות, אבל זה שעד היום לא הגדירו במדויק מדיניות, זה לא  

 אומר שכל מה שנעשה זה לא חוקי.  

 

 יגאל, הקמנו ועדת הנצחה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 נו?   עו"ד יגאל ברק: 

 

ד  רונית  כל   עייאש:   . גב'  לה  היה  הנצחה,  ועדת  הזה,  הקמנו  מזכירת  פה  יושבת  לים. 

   -שצוחקת מתחת למסכה. היו כללים, היו... 

 

 נו הבאנו את זה לאישור המליאה פה אחד זה אושר.   מר יוסף ניסן: 

 

ד  רונית  שהוא    עייאש:   . גב'  מה  עשה  המועצה  ראש  בא  כללים,  היו  מדברת,  אני  יוסי 

 רוצה.  

 

 מה מה שאני רוצה?   מר יוסף ניסן: 

 

 מה שהוא רוצה.    יאש: עי   . גב' רונית ד 

 

 כולנו אישרנו פה אחד, את מה שהוא רוצה, נו.   מר יוסף ניסן: 

 

 נכון, כי לא נצביע...   : מר שלומי שטרית

 

   -בדיוק. אז בסיטואציה כזאת   עייאש:   . גב' רונית ד 
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 כי הוועדה החליטה שלא.   : מר שלומי שטרית

 

ד  רונית  באיזו    עייאש:   . גב'  אדם,  בן  לקבור  בא  את  שמישהו  מעמיד  אתה  סיטואציה 

לתוך   אותנו  ויביא  נעמוד  אנחנו  ואז  כן,  כן,  כן,  כן,  כן,  יגיד  שהוא  בשביל  הפורום? 

   -הישיבה 

 

 ואנחנו נגיד לתושבים לא?   : מר שלומי שטרית

 

 ואנחנו נגיד להם לא אתם לא גרים פה...   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 )מדברים יחד(  

 

 עליו.    אני לא סומכת   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -שנייה, שנייה  מר שמואל לביא: 

 

   -שנים לא הייתה ועדה   3.5אדוני המבקר,   : מר שלומי שטרית

 

   -שנייה  מר שמואל לביא: 

 

 נקברו פה הרבה אנשים שהם לא תושבי המקום.   : מר שלומי שטרית

 

 בסדר, נו עכשיו מה תעשה, תוציא אותם מהקבר?   מר שמואל לביא: 

 

 הוא עושה מסחרה...    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

לא, לא, איפה הייתה הוועדה כשאת היית חברת מועצה בקדנציה   מר יוסף ניסן: 

 איפה זה היה? איפה זה היה?  הקודמת?  

 

   -שלומי תקשיב מר שמואל לביא: 

 

לפני   : מר שלומי שטרית ועדה  פה  להיות  צריכה  הייתה  לי, אתה המבקר,  אתה לא מקשיב 
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 ת ועדה או לא?  שנים. הייתה צריכה להיו 3.5

 

 הייתה צריכה להיות. את מי אתה רוצה להרוג עכשיו?  מר שמואל לביא: 

 

   -, אני לא רוצה אני לא אתן לו  : מר שלומי שטרית

 

   -אבל אתה לא מסוגל להבין  מר שמואל לביא: 

 

   -אני לא רוצה ועדה שתחליט שכן אפשר לקבור פה אנשים  : מר שלומי שטרית

 

   -אבל תקשיב   רגע לא,  מר שמואל לביא: 

 

 )מדברים יחד( 

 

אנשים   : מר שלומי שטרית שיקברו  תסכים  לא  שהיא  בטוח  שאני  למשל,  ברוריה  כמו 

 ...  מבאר שבע 

 

   -אבל אומר גם ראש  מר שמואל לביא: 

 

לא רוצה את האנשים של יוסי, כי הוא רק... בקטע הזה אני מוכן   : מר שלומי שטרית

   -להצביע 

 

   -בין אבל שלומי ת  מר שמואל לביא: 

 

   -וזה חמור מאוד שקוברים פה  : מר שלומי שטרית

 

   -שלומי  מר שמואל לביא: 

 

 תושבים מבאר שבע.   : מר שלומי שטרית

 

 מה זה קשור? זה הורים של. זה לא אנשים זרים.   מר יוסף ניסן: 

 

 זה קשור, יוסי זה קשור.   : מר שלומי שטרית
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 -שלומי, רגע שלומי  מר שמואל לביא: 

 

 אין מקום אתה רואה שאין מקום וזה עולה כסף.   : יתמר שלומי שטר

 

   -אבל שלומי  מר שמואל לביא: 

 

גם,   : מר שלומי שטרית הקברים  את  בארנונה  אותך  למסות  שרוצים  יודעת  את   ...

 אתה יודע את זה או לא?  

 

 עכשיו שלומי ממי ייקחו מיסים ממי שקבור?   מר שמואל לביא: 

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 ...   : ריתמר שלומי שט

 

 נראה אותך, נראה מי שישלם את זה.   מר שמואל לביא: 

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

   -, רגע 10עכשיו שלומי תקשיב, יש   מר שמואל לביא: 

 

 עד שלא תהיה ועדה לפני, אני לא מצביע, לא תשכנע אותי.   : מר שלומי שטרית

 

   -רגע  מר שמואל לביא: 

 

 אני לא מוכן.   : מר שלומי שטרית

 

 אבל לא נצא לביצוע לפני שתהיה ועדה, מה זה קשור?   סף ניסן: מר יו 

 

   -לא, לא, אני לא מוכן את ההתניות האלה. התניה הזאת  : מר שלומי שטרית

 

תביא   מר יוסף ניסן:  הבעיה?  איפה  ועדה,  מאשרים  אנחנו  הבאה  בישיבה  שלומי 
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 נציג, כל אחד יביא נציג מצוין.  

 

תקים   : מר שלומי שטרית בעיה.  תביא  אין  הבעיה?  מה  בעיה,  אין  נצביע,  הוועדה  את 

   -את הוועדה, נראה מי האנשים 

 

יכול   מר שמואל לביא:  זה  באמצע.  עכשיו  התהליך  התהליך,  את  תוקע  אתה  פשוט 

 לתקוע את היישוב בזה שלא יהיה לו קברים. 

 

   -קברים   10לא יכול, יש עוד   : מר שלומי שטרית

 

 אז אין את זה.   מר שמואל לביא: 

 

אתה   יוסף ניסן:   מר  מה  על  בחודשיים.  להיגמר  יכול  זה  להיגמר.  הולך  זה  אבל 

 מדבר?  

 

מכיר   : מר שלומי שטרית אני  זה,  את  ומסדרים  טרקטור  מביאים  אנחנו  אחד  בלילה 

 את זה. במקרה גיסי הוא ראש המועצה הדתית בבאר שבע, אח של אשתי במקרה.  

 

 ירת חלקה, גמרת את...  שנפטרים ורוצים שמ   5מספיק   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אח של אשתי ראש המועצה הדתית.   : מר שלומי שטרית

 

זה   מר יוסף ניסן:  הקברים    5תבין  נגמרו  חלקה,  לשמור  שרוצים  נפטרים 

 בלהבים, בסדר?  

 

   -יוסי   :גב' עדי זנד

 

 -שנים   3.5טוב מאוד. שתהיה ועדה, לא   : מר שלומי שטרית

 

   -כשנפטר הראשון   :גב' עדי זנד

 

 זה לא קשור לוועדה נו.   יוסף ניסן:   מר 
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 זה קשור לוועדה.   : מר שלומי שטרית

 

נפטר וביקש להיקבר בלהבים, בלילה אחד הכשירו    פרימן כשיעקב    :גב' עדי זנד

   -פה 

 

 נכון.   : מר שלומי שטרית

 

אז    :גב' עדי זנד בלהבים.  העלמין  בית  את  ופתחו  אותו  לקבור  כדי  השטח,  את 

מצו  במקרה  כל  מניחה  קודם  ואני  אז,  ידענו  הזה.  העניין  עם  להתמודד  נדע  אנחנו  קה, 

 שאנחנו נדע גם בעתיד.  

 

   -אבל צריך  מר יוסף ניסן: 

 

וכדי לעשות את הדברים סוף סוף בצורה מוסדרת ותקינה, אז יש    :גב' עדי זנד

 סדר לדברים, וכרגע זה נראה שאין סדר.  

 

 ה בדיוק הפך.  חברים, זה בדיוק הפוך אבל, ז  מר יוסף ניסן: 

 

 יוסי, תעלה את זה בבקשה להצבעה.   : מר שלומי שטרית

 

חברים   מר יוסף ניסן:  להצבעה.  זה  את  מעלה  אני  בעיה  אין  שנייה,  שנייה,  רגע, 

   -ככה, ככה, התהליך החוקי והנכון הוא לאשר עכשיו יועץ, כדי לאשר תכנון 

 

 יש לך יועץ.    :גב' עדי זנד

 

 ה קודם כל.  את הוועד  : מר שלומי שטרית

 

   -לא, אבל צריך גם יועץ נוף עכשיו, צריך יועץ נוף. זה לפי היועץ  מר יוסף ניסן: 

 

   -יש לך יועץ   :גב' עדי זנד

 

 שנייה, אבל את מפריעה לי עדי.   מר יוסף ניסן: 
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 נכון, אני...    :גב' עדי זנד

 

צרי  מר יוסף ניסן:  יועץ,  פה  צריך  המשפטי,  היועץ  של  דעתו  חוות  פי  לאשר  על  ך 

את התב"ר הזה כדי להתחיל בהליך של תכנון. אי אפשר אחרי זה להכשיר, מאיזה כסף  

 נבנה את הקברים אחר כך? תגידו לי לא אישרת תב"ר מראש נכון? הרי זה ברור.  

 

 יהיה לך לקברים, זה רק לתכנון.  ₪ לא    100,000  עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -לתכנון, והם   נכון. ואחרי זה צריך לצאת  מר יוסף ניסן: 

 

   -למה אתה לא כותב כמה הכול ביחד? למה כל פעם  : מר שלומי שטרית

 

צריך   מר יוסף ניסן:  אתה  מה  בדיוק  לך  יגיד  לוקח  שאתה  המתכנן  כי  הם,  כי 

 נכון.  

 

   -אין בעיה   :גב' עדי זנד

 

 בשביל זה, מה אני יודע?   מר יוסף ניסן: 

 

   -הנדס יגיד לנו שהמתכנן יגיד מה צריך, והמ   :גב' עדי זנד

 

 והמהנדס לא יכול להגיד לנו?   : מר שלומי שטרית

 

   -והמהנדס יגיד לנו מה העלויות הצפויות   :גב' עדי זנד

 

 המהנדס?   מר יוסף ניסן: 

 

 כן.   : מר שלומי שטרית

 

 ₪.    ₪380,000 ונהיה    170,000זה זה שאמר לך   מר יוסף ניסן: 

 

 אז נאשר תב"ר.    :גב' עדי זנד
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 זה אתה רוצה?   ניסן: מר יוסף  

 

 כן אלעד.   : מר שלומי שטרית

 

 אני יכול להגיב?   : מר אלעד ארזי 

 

 כן.   : מר שלומי שטרית

 

בבקשה. אגב תשתדל בקול רם, כי אני באמת לא שומעת אותך עם    :גב' עדי זנד

 המסכה הזאת.  

 

אותי   : מר אלעד ארזי  מפליא  ככה  סתם  יוסי.  שאמר  מה  על  בעיקר  הולך...  אני 

מהלל  ששנ  טוב  טוב  אצלי  שמורים  כולם  פרוטוקולים,  עשרות  ישיבות,  עשרות  וחצי  ה 

   -ראש המועצה את מהנדס המועצה השכם וערב 

 

טוב מה עכשיו אתה עושה פוליטיקה פה, בוא תתקדם נו, תתקדם,   מר יוסף ניסן: 

 אתה מתקדם? עוד פעם פוליטיקה? מה לא הבנתי, אתה המהנדס.  

 

 ה להגיד משהו.  אני רוצ  : מר אלעד ארזי 

 

 אבל אתה מהנדס, אתה שוכח.   מר יוסף ניסן: 

 

 אבל אני רוצה להגיב להאשמות.   : מר אלעד ארזי 

 

אתה   מר יוסף ניסן:  פוליטיקאי  לא  אתה  עכשיו  אבל  פוליטיקאי.  לא  אתה 

 מהנדס.  

 

 אבל אני רוצה להגיב על מה שאמרת.   : מר אלעד ארזי 

 

 או לא?  אתה רוצה לדבר מקצועי   מר יוסף ניסן: 

 

   -אני רוצה להגיב  : מר אלעד ארזי 
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   -עכשיו דיברת פוליטיקה  מר יוסף ניסן: 

 

   -האשמת אותי  : מר אלעד ארזי 

 

 עכשיו דיברת פוליטיקה.   מר יוסף ניסן: 

 

 לעניין, אנחנו דנים בבית העלמין.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 אתה דיברת פוליטיקה. למה אתה כועס?   : מר אלעד ארזי 

 

   -אני לא כועס  יסן: מר יוסף נ 

 

 שניות לדבר.    60אני ביקשתי   : מר אלעד ארזי 

 

   -אני כועס, כי  מר יוסף ניסן: 

 

 יוסי, למה אתה כועס? תן לי לדבר.   : מר אלעד ארזי 

 

תדבר   מר יוסף ניסן:  אל  מועצה,  עובד  אתה  פוליטיקה.  לדבר  למהנדס  אסור 

 פוליטיקה.  

 

 האשמת אותי, תן לי להגיב.   : מר אלעד ארזי 

 

 כי אתה מדבר פוליטיקה.   מר יוסף ניסן: 

 

 אני רוצה להגיב לדברים שאמרת.   : מר אלעד ארזי 

 

 דבר עניינית, דבר מקצועית.   מר יוסף ניסן: 

 

על   : מר אלעד ארזי  דיברת  מקצועית,  דיברת  לא  להיות    180,000אתה  שהפכו   ₪

   -₪ ומשהו   300,000

 

 זה מקצועית.   מר יוסף ניסן: 
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 ז תן לי להסביר.  א  : מר אלעד ארזי 

 

 זה מקצועית.   מר יוסף ניסן: 

 

 אז אני הולך להגיב.   : מר אלעד ארזי 

 

 זה שאתה לא מקצועי.   מר יוסף ניסן: 

 

 אז תן לי להגיב לזה.   : מר אלעד ארזי 

 

 נכון, נכון.   מר יוסף ניסן: 

 

 אז אני מגיב לזה.   : מר אלעד ארזי 

 

המועצה   מר יוסף ניסן:  שראש  לזה  מגיב  אתה  זה  לא,  מה  אותך,  ושיבח  הילל 

 נטי?  ו רלו 

 

   -למה אתה  : מר אלעד ארזי 

 

 מה זה רלוונטי?  מר יוסף ניסן: 

 

 אני לא מבין למה אתה קוטע אותי.   : מר אלעד ארזי 

 

   -אני לא  מר יוסף ניסן: 

 

 ממה אתה חושש? תן לי לדבר.   : מר אלעד ארזי 

 

 וליטית?  תדבר מקצועית. אתה רוצה לדבר מקצועית או פ  מר יוסף ניסן: 

 

   -אני מדבר, אני רק  : מר אלעד ארזי 

 

ביום   מר יוסף ניסן:  אותם  תכנס  בעיה.  לי  אין  פוליטית,  לדבר  רוצה  אתה  תגיד 
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 אחר, תדבר איתם רק פוליטיקה.  

 

   -יוסי, הוא חלק מהפורום של מועצת   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

הישי  מר יוסף ניסן:  את  מנהל  אני  אבל  הישיבה.  את  מנהל  אני  מה  אבל  בה, 

 לעשות. אני ראש המועצה שמנהל את הישיבה.  

 

 )מדברים יחד(  

 

   -אבל אלעד דבר  מר יוסף ניסן: 

 

 שניות לדבר.    60תן לי   : מר אלעד ארזי 

 

 דבר מקצועית.   מר יוסף ניסן: 

 

   -אבל אתה לא  : מר אלעד ארזי 

 

 אל תדבר פוליטיקה, זהו.   מר יוסף ניסן: 

 

   -אני רוצה  : מר אלעד ארזי 

 

 תישאר מקצועי, בסדר?   וסף ניסן: מר י 

 

לספר פה לפורום, להגיב על הדברים שאמרת, למה אתה כועס? תן   : מר אלעד ארזי 

 לי לדבר.  

 

   -אני לא כועס, אני רק אומר  מר יוסף ניסן: 

 

 אז תן לי רק לסיים.   : מר אלעד ארזי 

 

 אתה מבזבז את זמננו בפוליטיקה.   מר יוסף ניסן: 

 

   -עת אותי כל דקה אתה קט  : מר אלעד ארזי 
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 אתה מהנדס.   מר יוסף ניסן: 

 

 תן לי רגע לסיים.   : מר אלעד ארזי 

 

 אתה מהנדס אתה לא פוליטיקאי.   מר יוסף ניסן: 

 

   -אבל אני רוצה על הדברים שלך להגיד דברים  : מר אלעד ארזי 

 

 לא, אבל דיברת לא לעניין קודם.   מר יוסף ניסן: 

 

ל  : מר אלעד ארזי  לי  תן  ממשיך,  אותי  אתה  היללת  וחצי  ששנה  אמרתי  אני  דבר. 

   -ופתאום משהו קרה. פתאום אלעד נהיה 

 

 אבל מה עם בית העלמין?   גב' ברוריה אליעז: 

 

   -דברים, אחד   2למה? אני רוצה להגיד   : מר אלעד ארזי 

 

 השאלה מי הפוליטיקאי בדיוק.   מר יוסף ניסן: 

 

   -₪   170,000-אחד על ה  : מר אלעד ארזי 

 

 השאלה מי הפוליטיקאי.   מר יוסף ניסן: 

 

 אה אני שמח שזה לפרוטוקול.   : מר אלעד ארזי 

 

 שאלה מי הפוליטיקאי, נכון?   מר יוסף ניסן: 

 

אני שמח שזה לפרוטוקול. אז זה לא שאלעד לא מקצועי, זה אלעד   : מר אלעד ארזי 

 .  י פוליטיקא נהיה  

 

 וחוסר מקצועי, אמרתי לך.   מר יוסף ניסן: 
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 -אה  : מר אלעד ארזי 

 

   -על בית ה  מר יוסף ניסן: 

 

 אני שמח שזה נאמר.   : מר אלעד ארזי 

 

 על בית הכנסת זה חוסר מקצועיות.   מר יוסף ניסן: 

 

 אני יכול להמשיך?   : מר אלעד ארזי 

 

 יוסי, מה עם בית העלמין.   גב' ברוריה אליעז: 

 

גדר ב   3מדבר ראש המועצה שהעלה לפני   : מר אלעד ארזי  מיליון ₪    3-חודשים פה 

 מיליון ₪. טוב,    6או    5ז פתאום התברר בחישובים שזה עולה  וא 

 

 חבר'ה בית העלמין, אנחנו בבית העלמין.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 עוד הפעם פוליטיקה.   מר יוסף ניסן: 

 

   -ככה  : מר אלעד ארזי 

 

 עוד הפעם פוליטיקה?   מר יוסף ניסן: 

 

זומנתי לישיבות  : מר אלעד ארזי  לא  גם  נושא בית העלמין, אני  כמו שנלקח ממני   .

התשתיות,   טיפול  ונושא  התאורה,  נושא  האחרונים  למנוע  בחודשים  כדי  ובשבילים, 

 ממני חיכוך עם תושבים, זה המקצועיות.  

 

 למנוע נזק למועצה. למנוע נזק למועצה.   מר יוסף ניסן: 

 

   -כמו... שנלקחו פה  : מר אלעד ארזי 

 

 תגיד, תגיד.    כמו הפנסים שתיקנת לאלי לוי,  מר יוסף ניסן: 
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 הבנתי, הבנתי.   : מר אלעד ארזי 

 

 תגיד, תגיד.   מר יוסף ניסן: 

 

   -נלקחו פרויקטים  : מר אלעד ארזי 

 

 אתה יכול לתת לדבר שנייה?   : מר כפיר מימון

 

 כן, למה אתה קוטע אותי? אני לא מבין.   : מר אלעד ארזי 

 

 אוי מה זה?   : מר כפיר מימון

 

פול  מר יוסף ניסן:  מדבר  הוא  כשתהיה  כי  מהנדס,  אתה  לעשות?  מה  יטיקה, 

 פוליטיקאי תדבר פוליטיקה, אני גם אתן לך.  

 

המצוינות,   : מר אלעד ארזי  מרכז  כמו  המועצה  ממהנדס  שנלקחו  פרויקטים  כמו 

 שאני שמח שזהבה ממשיכה ומקדמת אותו.  

 

 לא, זה שלך.   מר יוסף ניסן: 

 

 וכו'.   : מר אלעד ארזי 

 

 זה שלך.   מר יוסף ניסן: 

 

   -... כפיר מימון  : ר אלעד ארזי מ 

 

 בסדר, בסדר.   מר יוסף ניסן: 

 

 קובי נודלמן, רותי רובין, כולם היו נוכחים.   : מר אלעד ארזי 

 

 בסדר, בסדר. לא,   מר יוסף ניסן: 

 

 יוסי אתה יכול לעצור בעצמך...   : מר כפיר מימון
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לה  : מר אלעד ארזי  יודע  לא  אני  העלמין  בית  שבנושא  פעם  עוד  אני  אני  אז  כי  גיד, 

הצעות   ביקשתי  לא  כי  אדריכל,  עולה  כמה  לנתח  יודע  לא  ואני  לישיבות,  זומנתי  לא 

דרך   מידע  מקבל  אני  זה.  את  בדקתי  לא  כי  לוקח,  זמן  כמה  להגיד  יודע  לא  אני  מחיר, 

זו   לישיבות.  מוזמן  אני  כי  לא  אותי,  לעדכן  ממנה  מבקש  שאני  שלי,  העובדת 

 .  ההתייחסות שלי לגבי בית העלמין 

 

 בסדר גמור.   מר יוסף ניסן: 

 

ד  רונית  לנו    עייאש:   . גב'  יביא  הנדסה,  מחלקת  על  שאחראי  שמי  מבקשים  אנחנו  אז 

   -הצעה ולא משהו, ולכן 

 

 מהיום אני מבקש שכל התב"רים שיגיעו ממהנדס המועצה.   : מר שלומי שטרית

 

ג  מר יוסף ניסן:  זה בסדר,  רוצים,  יכולים להצביע מה שאתם  ם אם  חברים אתם 

תמצאו את כל הסיבות שבעולם, זה בסדר. רק תזכרו, אתם מצביעים עכשיו, מי שיצביע  

 נגד התב"ר הזה מצביע נגד התושבים.  

 

   -אנחנו מצביעים  : מר שלומי שטרית

 

 אל תפחיד אותנו.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 -בעד התושבים, שלתושבים שלנו  : מר שלומי שטרית

 

 דר.  אין בעיה בס  מר יוסף ניסן: 

 

 יהיה מקום חלילה להיקבר.   : מר שלומי שטרית

 

 שלומי, שלומי, שלומי, שב, שב, שב, שלומי, שלומי, שב, שב.   מר יוסף ניסן: 

 

 ולא תושבים אחרים.   : מר שלומי שטרית

 

 שב, שב, שב, שב.   מר יוסף ניסן: 
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 .  ת אתה אל תגיד לי לשב  : מר שלומי שטרית

 

 שב, שב, שב.   מר יוסף ניסן: 

 

 תן לי יד, תן לי יד, שב, ארצה, ארצה.  אני לא יושב, אתה תשב.   : שלומי שטרית מר

 

 שב, שב.   מר יוסף ניסן: 

 

 ארצה יוסי, ארצה, ארצה, תן לי יד.   : מר שלומי שטרית

 

 שב, שב, שב.   מר יוסף ניסן: 

 

 תן לי יד, ארצה.   : מר שלומי שטרית

 

 מי אתה בכלל?   מר יוסף ניסן: 

 

 מי אתה? יא אפס מאופס, תראה איך אתה מתנהג פה.   : מר שלומי שטרית

 

 שב, שב, שב.   מר יוסף ניסן: 

 

 אפס אתה, תראה איך אתה מתנהג מול מהנדס פה.   : מר שלומי שטרית

 

 שב.   מר יוסף ניסן: 

 

 מתעמר פה במהנדס.   : מר שלומי שטרית

 

   -שלומי  מר יוסף ניסן: 

 

 אני לא אתן לך...   : מר שלומי שטרית

 

   -עזוב אותך פוליטיקה. שב, שב  ניסן: מר יוסף  
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   -אדוני המבקר אני מבקש, והיועץ המשפטי  : מר שלומי שטרית

 

 שב, שב, שב.   מר יוסף ניסן: 

 

   -אם אתם לא תחקרו  : מר שלומי שטרית

 

   -שב, שב, שב, אתה לא מדבר עכשיו  מר יוסף ניסן: 

 

 ...   : מר שלומי שטרית

 

   -כשיו אין לך זכות דיבור ע  מר יוסף ניסן: 

 

 ...   : מר שלומי שטרית

 

לא, אתה לא יכול לדבר עכשיו, אתה לא יכול לדבר, אתה לא יכול   מר יוסף ניסן: 

   -לדבר, אתה לא יכול. אין, אף אחד 

 

 ולבקר...   : מר שלומי שטרית

 

   -אין פרוטוקול  מר יוסף ניסן: 

 

   -ההתעמרות בעובדים  : מר שלומי שטרית

 

פרוטוקול,  מר יוסף ניסן:  גם    אין  אחד  אף  אומר,  שאתה  מה  שומע  לא  אחד  ואף 

 לא יישמע. כל עוד אני פה, אני זה שמנהל את הישיבה, זה הכול. יש פה מנהל ישיבה.  

 

   -אתה המנהל, אתה מנהל את  : מר שלומי שטרית

 

 עדיין הציבור בחר בי. בחר בי לא בך.   מר יוסף ניסן: 

 

   -איזה בחר בך  : מר שלומי שטרית

 

 בחר אותי.   מר יוסף ניסן: 
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 בטעות.   : מר שלומי שטרית

 

 אה גם לא, כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 טעות.   : מר שלומי שטרית

 

 .  100%בסדר   מר יוסף ניסן: 

 

 זו טעות.   : מר שלומי שטרית

 

תכנון  100%בסדר   מר יוסף ניסן:  להצבעה  מעלה  אני  בעיה.  אין  חברים  טוב   .

 לעבודות פיתוח.    ₪ במימון הקרן   100,000הרחבת בית עלמין על סך  

 

 מותנה בהקמת ועדה שיש בה נציג של כל סיעה.   פרופ' עפר לוי: 

 

 מותנה בהקמת ועדה שבה יהיה נציג לכל סיעה.   מר יוסף ניסן: 

 

 כן.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 כל סיעה שתרצה לצרף.   פרופ' עפר לוי: 

 

לפני,  : מר שלומי שטרית ועדה  לפני,  ועדה  לא.  לא,  מותנה.  לא  זה  מי    לא,  שנדע 

 האנשים.  

 

 קדימה.   מר יוסף ניסן: 

 

 יוסי... זה יהיה לפני.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 לא, מה זה קשור? מה זה קשור?   מר יוסף ניסן: 

 

 בעד, נגד, נמנעים.   גב' עדנה זטלאוי: 
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 אבל גם זה לא טוב.   פרופ' עפר לוי: 

 

ייקב  מר יוסף ניסן:  לא  ייקבר,  לא  מזה,  יותר  מזה,  יותר  בחלקה  רגע,  אדם  בן  ר 

 החדשה ללא ועדה, בסדר?  

 

   -לא, עד עכשיו כן, רק בגלל שאנחנו צועקים  : מר שלומי שטרית

 

 )מדברים יחד( 

 

צריכים להתנהג כמו ברברים, אתה מביא אותנו למצב, תראה איך   : מר שלומי שטרית

 אנחנו מתנהגים.  

 

 רק... מחוץ ליישוב.   פרופ' עפר לוי: 

 

   -ל הוא קיבל, מה שהוא אב  גב' ברוריה אליעז: 

 

פוליטי.   : מר שלומי שטרית הכול  פוליטי,  פה  הכול  פופוליסטי,  הכול  לו,  מאמין  לא 

 הוא הכול פוליטי.  

 

 זה לא יעלה, לא נצביע בעד אם הוא לא יקיים את הוועדה.   גב' ברוריה אליעז: 

 

  ... ומחר מחרתיים בבוקר אחרי שתוקם הוועדה, וההחלטות שלה   :גב' עדי זנד

לא יהיו מקובלות על יוסי, אז הוא יוסיף חברי ועדה כדי לשנות את המאזן. כמו שהוא  

 עשה בתכנון ובנייה. 

 

 אנחנו מאשרים את חברי הוועדה פה במליאה.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא, לא.   : מר שלומי שטרית

 

 אנחנו מאשרים ברוב, ברוב קולות במליאה.   מר יוסף ניסן: 

 

 זה איך שזה ככה בבקשה להצבעה.    תעלה את  : מר שלומי שטרית
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 אז מה נעשה? לא רוצים ועדה, לא רוצים ועדה.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 רוצים ועדה קודם לפני.   : מר שלומי שטרית

 

   -רוצים ועדה. מה שאמרתם עכשיו  גב' ברוריה אליעז: 

 

 לא מאמינים לו.    :גב' עדי זנד

 

 לא מאמינים לו.   : מר שלומי שטרית

 

 זה כאילו שלא רוצים ועדה.   ה אליעז: גב' ברורי 

 

 לא, אנחנו רוצים ועדה לפני. קודם כל שתקום ועדה.   : מר שלומי שטרית

 

   -אבל שלומי  מר יוסף ניסן: 

 

   -תקום ועדה  : מר שלומי שטרית

 

 אין זמן עכשיו להקים ועדה.   מר יוסף ניסן: 

 

   -ו תקים ועדה בישיבה הבאה, ומיד לאחר מכן אנחנ  : מר שלומי שטרית

 

לעשות.   מר יוסף ניסן:  מה  זה,  וגם  זה  גם  במקביל,  עובדים  אנחנו  מבין  אתה 

 אנחנו בלחץ של זמן.  

 

במשך    :גב' עדי זנד לך  נתתי  אם  מאוד    3יוסי,  מאוד  קרדיט  לך  נתתי  שנים, 

 גדול, הקרדיט הזה הלך.  

 

 אני לא אצביע אם לא תהיה קודם ועדה. אני לא אצביע...  גב' ברוריה אליעז: 

 

 )מדברים יחד(  

 

 באתי עם רצון טוב למועצה הזאת.    :גב' עדי זנד
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 אין בעיה.   מר יוסף ניסן: 

 

המון    :גב' עדי זנד עם  שבאתי  זה  עדים,  פה  וכולם  טוב,  רצון  הרבה  עם  באתי 

במשך   טוב.  פעם    3רצון  לי  הוכחת  דברים.  ולקרב  לנסות  כדי  ומעבר,  מעל  עשיתי  שנים 

 י על מי לסמוך, ושאני לא נותנת בך אמון.  אחרי פעם אחרי פעם, שאין ל 

 

 עדי,... למה שאת אומרת.   : מר כפיר מימון

 

 עדי הכול בסדר.   מר יוסף ניסן: 

 

 אותה תחושה, בדיוק אותו דבר.   : מר כפיר מימון

 

 עדי הכול בסדר.   מר יוסף ניסן: 

 

 ובאמת באתי מכל הלב, לא התחריתי פה להיות ראש מועצה.    :גב' עדי זנד

 

   -עדי, עדי  ר יוסף ניסן: מ 

 

   -אני לא פוליטיקאית מהבסיס   :גב' עדי זנד

 

 עדי שמענו, שמעתי אותך.   מר יוסף ניסן: 

 

 אל תחתוך אותי.    :גב' עדי זנד

 

 שמעתי.   מר יוסף ניסן: 

 

 אל תחתוך אותי.    :גב' עדי זנד

 

 יוסי, תפסיק עם תנועות הידיים.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

שנים.    3אני מדברת מדם, שנייה רגע, אני מדברת מדם ליבי אחרי    :גב' עדי זנד

שעומד   אדם  בבן  מאמינה  לא  כשאני  עכשיו.  שאמרתי  מה  את  להגיד  מתביישת  אני 
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 בראש המערכת שאני חלק ממנה.  

 

 מה גרם לך לא להאמין?   מר יוסף ניסן: 

 

 אני לא מאמינה לך.    :גב' עדי זנד

 

 אמין?  מה גרם לך לא לה  מר יוסף ניסן: 

 

 לא מאמינה לך.    :גב' עדי זנד

 

 מה גרם לך? תגידי סיבה אחת.   מר יוסף ניסן: 

 

 אתה.    :גב' עדי זנד

 

 סיבה אחת.   מר יוסף ניסן: 

 

 אתה, אתה.   : מר שלומי שטרית

 

 )מדברים יחד(  

 

 במעשים שעשיתי, תגידי דבר אחד.   מר יוסף ניסן: 

 

 אתה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אחד.   : מר יוסף ניסן 

 

   -אתה כולך   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

שעשיתי   מר יוסף ניסן:  אחד  דבר  עדי,  אותה.  שאלתי  איתך,  מדבר  לא  אני  רגע 

 שגורם לך לא להאמין. 

 

   -אני לא ממשיכה איתך, אני אמרתי לך מה דעתי   :גב' עדי זנד
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 דבר אחד שעשיתי שגורם לך לא להאמין, תגידי.   מר יוסף ניסן: 

 

 שנים בלי ועדה.    3.5 : טריתמר שלומי ש

 

 עכשיו.    :גב' עדי זנד

 

 ואתה מבקש מאיתנו כסף.   : מר שלומי שטרית

 

נקברו    :גב' עדי זנד שכן  לך  שהוכחתי  עד  בתקופתך,  אנשים  נקברו  שלא  אמרת 

   -אנשים בתקופתך 

 

 אני אמרתי שכן.   מר יוסף ניסן: 

 

 ואמרתי לי, לא.    :גב' עדי זנד

 

 אמרת לא.     עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 שעכשיו לא נקברים, בעבר כן. אני אמרתי את זה.   מר יוסף ניסן: 

 

 ... אני שאלתי את השאלה הזאת.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 עדי, עדי את לא בסדר.   מר יוסף ניסן: 

 

 אני לא בסדר.    :גב' עדי זנד

 

 עדי את לא בסדר.   מר יוסף ניסן: 

 

 )מדברים יחד(  

 

 רוצה שתעלה עכשיו להצבעה.    אני  : מר שלומי שטרית

 

 לי אין בעיה, אתם רוצים...   מר יוסף ניסן: 
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   -העניין המותנים  גב' ברוריה אליעז: 

 

 רק להבים, לא, לא, לא רוצה.   : מר שלומי שטרית

 

זה   מר יוסף ניסן:  האישית,  וליריבות  שלכם  האישי  למקום  זה  את  רוצים  אתם 

 סדר.  , תפגעו בתושבים ותמשיכו זה ב 100%בסדר,  

 

 אני רוצה לומר משפט בבקשה.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 כן ברוריה.   מר יוסף ניסן: 

 

חייבים   גב' ברוריה אליעז:  אנחנו  ככה,  נגיד  בואו  שאנחנו,  שההגדרה...  חושבת  אני 

כמו   לא,  אם  בין  בראשנו  שעומד  מי  בעינינו  חן  מוצא  אם  בין  העלמין,  בבית  לטפל  הרי 

קצ  כדאי  כן  וגם  נאמר.  אתחיל  שכאן  לא  אני  טוב,  אומרים.  שאנחנו  איך  עם  להיזהר  ת 

עכשיו בקטע הזה, ואתם מבינים לבד, אתם אנשים מבינים. אבל אנחנו צריכים לפתור  

דברים   ממש  המהנדס  אמר  לפתחנו,  עומדת  עכשיו  ממש  היא  העלמין.  בית  בעיית  את 

   -אם סדורים. היא עומדת לפתחנו.  

 

 .  18-מתים בשנה בלהבים באזור ה קברים ובממוצע    11 : מר אלעד ארזי 

 

 ?  11כמה   : מר שלומי שטרית

 

   -רגע  גב' ברוריה אליעז: 

 

 זה גבוה, זה לא סטטיסטיקה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -אל תפריע לי, אני אמרתי דברים  גב' ברוריה אליעז: 

 

 לא, זה כן.   : מר אלעד ארזי 

 

   -סליחה אל תקטע אותי  גב' ברוריה אליעז: 

 

 אה רק רציתי לציין.   : מר אלעד ארזי 
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 אמרת דברים ספורים בסדר. ואני חזרתי על זה.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 עדי את בסדר?  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אני יוצאת רגע, שנייה אני מצטערת.    :גב' עדי זנד

 

   -אני רוצה לומר, את הולכת? כי אני רציתי דווקא שתשמעי  גב' ברוריה אליעז: 

 

 , אני כבר חוזרת, אני כבר חוזרת, שנייה.  שנייה   :גב' עדי זנד

 

 אז אני אחכה שהיא תחזור?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 לא, זה בסדר דברי.   מר יוסף ניסן: 

 

שאני   גב' ברוריה אליעז:  שלנו,  המבקר  כאן  אמר  אם  ויצביעו.  שומעים  לא  הם  חבל, 

מר זה מתוך  יודעת כולם יסכימו איתי, שהוא איש מאוד הגון, והוא יאמר ומה שהוא א 

  , נכון? תוקם הוועדה. כשהם יחזרו אני אחזור -הגינות מלאה, שאפשר להצביע בתנאי ש 

והוועדה   ועדה.  שתקום  מתנה  שהוא  אמר  והוא  זה,  את  קיבל  יוסי  ועכשיו  העניין.  על 

 תהיה אובייקטיבית כפי שיחליטו כאן אנשי המועצה. בסדר? אתה אמרת את זה.  

 

 זה עכשיו. מי בעד התב"ר?  כן. חברים,   מר יוסף ניסן: 

 

   -אי אפשר להצביע שכולם  : מר כפיר מימון

 

 מי בעד התב"ר, ברוריה מי בעד התב"ר?   מר יוסף ניסן: 

 

 אני בתנאי.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 מי בעד התב"ר?   מר יוסף ניסן: 

 

 עם התנאי.   גב' ברוריה אליעז: 
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 .  100%גמרנו   מר יוסף ניסן: 

 

 מתנגדת.    לא, אני   :גב' עדי זנד

 

 אנחנו נגד.   : מר שלומי שטרית

 

 עם התנאי.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 .  3נגד    4אנחנו   : מר שלומי שטרית

 

 תתבייש לך, תראה... היא לא מרגישה טוב באה.   : מר כפיר מימון

 

 )מדברים יחד(  

 

 תתבייש לך, בושה וחרפה.   : מר כפיר מימון

 

 בושה.   : מר שלומי שטרית

 

 עפר וברוריה אתם צריכים להתבייש... בכלל.   : מר כפיר מימון

 

 תתביישו.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 )מדברים יחד(  

 

 בושה וחרפה.   : מר כפיר מימון

 

 תתביישו.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 את לא...   גב' ברוריה אליעז: 

 

 עזבי, עזבי, מי שפועל נגד התושבים לא יכול לבוא אליך בטענות.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא הצבעתי לא הייתה הצבעה. אני יצאתי לעדי.    עייאש:   . רונית ד גב'  
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 מי שפועל נגד התושבים לא יכול לבוא בטענות.   מר יוסף ניסן: 

 

 אני יצאתי לעדי שלא מרגישה טוב.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מי שפועל נגד התושבים לא יכול לבוא בטענות.   מר יוסף ניסן: 

 

 )מדברים יחד(  

 

 תתבייש לך.   : ןמר כפיר מימו

 

 אז אתם הצבעתם נגד.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 בושה.   : מר כפיר מימון

 

 אנחנו בחוץ.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 בושה.   : מר כפיר מימון

 

 לא נכון.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 שקר, זה שקר.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 .  3נגד    4 : מר שלומי שטרית

 

 בושה וחרפה.   : מר כפיר מימון

 

 אין בעיה.   ר יוסף ניסן: מ 

 

 עכשיו אנחנו לא רוצים דיון רק הצבעות.   : מר שלומי שטרית

 

   -ברוריה  מר יוסף ניסן: 
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ההזדמנות   : מר כפיר מימון את  מוצא  אתה  טוב,  מרגישה  לא  היא  יוצאת  האישה 

 להעלות הצבעה. תתבייש לך.  

 

 מי שרוצה לפגוע בתושבים שיבוא...   מר יוסף ניסן: 

 

 תתבייש לך.   : מוןמר כפיר מי

 

 לעצמו בטענות.   מר יוסף ניסן: 

 

 תתבייש לך.   : מר כפיר מימון

 

את   : מר שלומי שטרית פה  וסיימת  שבע  מבאר  תושבים  שקברת  בתושבים  פגעת  אתה 

 כל החלקות.  

 

 הלאה, הלאה, קדימה, קדימה.   מר יוסף ניסן: 

 

 אתה פגעת בתושבים.   : מר שלומי שטרית

 

 קדימה.  ברוריה   מר יוסף ניסן: 

 

   -אני מוכנה לתת סיכוי  גב' ברוריה אליעז: 

 

 יו זה לא ייאמן.   : מר כפיר מימון

 

   -לעניין של התנאי. אם  גב' ברוריה אליעז: 

 

 אנחנו לא מוכנים ברוריה. אנחנו רוצים שזה יעלה להצבעה.   : מר שלומי שטרית

 

 בסדר.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 די מספיק!   : מר שלומי שטרית

 

   -בהצבעה  ריה אליעז: גב' ברו 
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 בבקשה.   : מר שלומי שטרית

 

   -שלומי, שלומי  מר יוסף ניסן: 

 

 תצביעי כן, תצביעי לא.   : מר שלומי שטרית

 

 שלומי?   מר יוסף ניסן: 

 

 כן.   : מר שלומי שטרית

 

 תדבר בזמן שלך.   מר יוסף ניסן: 

 

 תעלה להצבעה בבקשה.   : מר שלומי שטרית

 

 .  תדבר בזמן שלך  מר יוסף ניסן: 

 

 זה שיא חדש.   : מר כפיר מימון

 

 סיימת? סיימת?   מר יוסף ניסן: 

 

   -אני  גב' ברוריה אליעז: 

 

 זה שיא חדש, מה שקורה פה זה שיא חדש.   מר יוסף ניסן: 

 

 שיא השפל.   : מר כפיר מימון

 

   -אני רק אומרת שאחרי ששמעתי את  גב' ברוריה אליעז: 

 

   לא ייאמן, פשוט לא ייאמן.  : מר כפיר מימון

 

מתנים   גב' ברוריה אליעז:  שאנחנו  ההצעה  את  לקבל  מוכנה  אני  המועצה,  מבקר  את 

לתת   מוכנה  אני  לזה  העלמין.  בית  עניין  על  תיקבע  שהיא  ועדה  שתקום  בתנאי  הצבעה 
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 את הקול.  

 

 קדימה, מי בעד התב"ר?   מר יוסף ניסן: 

 

   -כמו שהוא כרגע  גב' ברוריה אליעז: 

 

 ת את זה, זה מדויק ונכון.  כמו שאת הסבר  מר יוסף ניסן: 

 

   -כמו שאני הסברתי  גב' ברוריה אליעז: 

 

   -ואני אומר לך עוד פעם בפעם האחרונה  מר יוסף ניסן: 

 

 בהתניה של ועדה.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 ולא שזה יעזור, אלא שזה יירשם בפרוטוקול.   מר יוסף ניסן: 

 

 בהתניה של ועדה, אני מוכנה.   גב' ברוריה אליעז: 

 

בעיה,   יוסף ניסן:   מר  כרגע  יש  בעיה,  כרגע  שיש  יודעים  שאתם  ברגע  אתם  אתם, 

   -ואתם לא נותנים 

 

 אתה יצרת את הבעיה.   : מר כפיר מימון

 

 אין שום בעיה.   : מר שלומי שטרית

 

 שלומי אני לא סיימתי,  מר יוסף ניסן: 

 

   -קברים פנויים   10אין שום בעיה. יש עוד   : מר שלומי שטרית

 

   -לא נותנים שכם  ן: מר יוסף ניס 

 

   -אתה תפסיק לקבור אנשים מבאר שבע  : מר שלומי שטרית
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   -בשלב הזה  מר יוסף ניסן: 

 

 ביישוב שלנו.   : מר שלומי שטרית

 

היועץ   מר יוסף ניסן:  זה  את  לכם  מסביר  היישוב.  בעתיד  ביישוב,  פוגעים  אתם 

תם לוקחים  המשפטי, מסביר לכם את זה המבקר. מסביר לכם את זה ראש המועצה, א 

 ,  עכשיו משהו 

 

 זה לא אמיתי.   מר שמואל לביא: 

 

 בסדר, יהיה בסדר.    :גב' עדי זנד

 

   -אתם לוקחים עכשיו  מר יוסף ניסן: 

 

 תעלה את זה להצבעה, קדימה.   : מר שלומי שטרית

 

בסיס,   מר יוסף ניסן:  שום  בו  שאין  אמון  חוסר  של  טיעון  עכשיו  לוקחים  אתם 

 דה.  לפגיעה בתושבי להבים נקו 

 

 אוקיי.   : מר שלומי שטרית

 

 מי בעד התב"ר?   מר יוסף ניסן: 

 

   -בתנאי שתקום ועדה  גב' ברוריה אליעז: 

 

   -בתנאי שתקום ועדה לפני הקבורה הראשונה  מר יוסף ניסן: 

 

 שהמועצה תחליט מי המרכיבים שלה.   גב' ברוריה אליעז: 

 

לאישור, בסדר? כולל  כולל הקריטריונים שיובאו לישיבת המועצה   מר יוסף ניסן: 

   -הקריטריונים לאישור 

 

 בתנאים האלה אני מוכנה.   גב' ברוריה אליעז: 
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 לאישור המליאה.   מר יוסף ניסן: 

 

 בתנאים האלה אני מוכנה.  גב' ברוריה אליעז: 

 

)זנד, דמרי    נגד   4. מי נגד?  )ניסן, אליעז, לוי(   בעד   3אוקיי, מי בעד?   מר יוסף ניסן: 

 .  ( עייאש, שטרית, מימון 

 

 מצוין.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 בסדר גמור.   מר יוסף ניסן: 

 

 כן הלאה.   : מר שלומי שטרית

 

 שיא השיאים.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -רק תתנהג קצת יותר ראוי, ואז  : מר כפיר מימון

 

 שפל המדרגה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -408תב"ר   מר יוסף ניסן: 

 

 גה התדרדרנו היום.  שפל המדר   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -ציוד מחשוב  מר יוסף ניסן: 

 

 איזה ציוד יוסי? תסביר לנו איזה ציוד.   : מר שלומי שטרית

 

   -ציוד מחשוב לתקשורת  מר יוסף ניסן: 

 

 ₪.    50,000ומי קבע את זה שזה   : מר שלומי שטרית

 

   -על זה שפירקת בפעם הקודמת   עייאש:   . גב' רונית ד 
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 ה לא קשור, זה בכלל לא קשור לזה.  לא, לא, ז  מר יוסף ניסן: 

 

 שזרקת, עוד פעם אנחנו...    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

ולא   מר יוסף ניסן:  הנדסה  מחלקת  זה  זה,  את  שפירק  מי  אגב  קשור,  בכלל  זה 

 אני, אם כבר מדברים על זה.  

 

 ציוד, ציוד, אני לא יודע איזה ציוד.   : מר שלומי שטרית

 

 מה פורק?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 מה?   מר יוסף ניסן: 

 

 מה פורק?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 לא, זה בבית ספר.   מר יוסף ניסן: 

 

    מה פורק?  גב' ברוריה אליעז: 

 

בזמנו   מר יוסף ניסן:  מחובר  שהיה  האינטרנט  הספר,  בבית  שהיה  מחשוב  ציוד 

 פורק, והוצב ציוד חדש במקומו.  

 

 ₪ האלה?    50,000-ה   יוסי, אתה יכול להסביר לנו למה  : מר שלומי שטרית

 

   -₪ זה   50,000 מר יוסף ניסן: 

 

 ₪.    180,000היה לזה כסף בשנה שעברה    :גב' עדי זנד

 

 חברים, חברים, תנו לי להסביר, תנו לי להסביר.   מר יוסף ניסן: 

 

 ₪ האלה?    50,000-מישהו יכול להסביר לנו מלבדך למה ה  : מר שלומי שטרית
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 ז רגע תן לי לדבר.  תנו לי להסביר, א  מר יוסף ניסן: 

 

 לא מלבדך.   : מר שלומי שטרית

 

 אבל תן לי לדבר.   מר יוסף ניסן: 

 

 ₪?    50,000-לא, לא אתה, מישהו אחר יכול להסביר לנו למה ה  : מר שלומי שטרית

 

 מה אתה רוצה שעדנה תסביר לך?   מר יוסף ניסן: 

 

מ  : מר שלומי שטרית לי  שיסביר  אצביע.  אני  לי  תסביר  זהבה  כן,  אני  כן,  אחר,  ישהו 

 לא מאמין לך, אתה לא מבין?  

 

 הבנתי אותך, בסדר.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא רק אני, כולם פה.   : מר שלומי שטרית

 

 יע נגד מצוין.  אל תאמין, אז תצב  מר יוסף ניסן: 

 

 בוודאי.   : מר שלומי שטרית

 

 תצביע נגד, מצוין.   מר יוסף ניסן: 

 

   -אנחנו נקבל את זה אם זהבה תסביר לנו, ו  : מר שלומי שטרית

 

 מצוין.   מר יוסף ניסן: 

 

 בוודאי שאני אצביע.   : מר שלומי שטרית

 

את   מר יוסף ניסן:  איתנו?  את  ברוריה  ככה,  חברים  בסדר.  הכול  לא,  לא,  לא, 

 איתנו?  

 

 מישהו צריך את זה?   : מר שלומי שטרית



 

 156 

 

על   מר יוסף ניסן:  פתוח  תב"ר  היה  שוטף,  תקציב  יש  בע   100,000ככה,  בר  ₪ 

זה מסכים זה מדפסות, זה דברים שמתכלים עם   לציוד תקשורת במועצה, זה מחשבים 

וכרגע   הזמן. אנחנו מידי פעם מחליפים, אין מה לעשות, זה חלק מהבלאי של המועצה. 

 ₪.    50,000-, אנחנו צריכים להגדיל אותו ב 0התב"ר הזה עומד על  

 

 ה.  אז אני מתנגד, אני אגיד לך גם למ  : מר שלומי שטרית

 

 מי בעד? מי בעד?   מר יוסף ניסן: 

 

 אני מתנגד עד שהגזברית תהיה פה.   : מר שלומי שטרית

 

 מי בעד? מי בעד ברוריה?   מר יוסף ניסן: 

 

   -ציוד, ציוד  פרופ' עפר לוי: 

 

 ציוד מחשוב.   מר יוסף ניסן: 

 

ונכנס   גב' ברוריה אליעז:  הוצא  שההוא  קרה  מה  לי  תסביר  רק  עניין,  כאן  יש  רגע, 

   -דש, אני פשוט בסעיף הזה לא ח 

 

   -2020-זה סיפור שקרה ב  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אני לא מתמצאת.   גב' ברוריה אליעז: 

 

להבים,   מר יוסף ניסן:  מועצת  של  המחשבים  של  השוטף  המחשוב  של  תקציב  יש 

₪, הוא התכלה עם הזמן, ועכשיו    100,000של העובדים במועצה. התקציב הזה עמד על  

 ₪.    50,000אותו בעוד    נדרש להגדיל 

 

 הציוד של מחשוב במועצה?   גב' ברוריה אליעז: 

 

של   מר יוסף ניסן:  מסכים  מדפסות,  בו,  לטפל  צריך  כן  גם  שלי  המחשב  מחשוב. 

 עובדים, של כל העובדים, צריך לטפל בזה.  
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   -אנחנו רוצים שיראו את הצעות מחיר   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ר? מה זה קשור להצעות מחיר?  לא, מה זה קשו  מר יוסף ניסן: 

 

   -באופן שוטף, ציוד, מחשב, מדפסת  פרופ' עפר לוי: 

 

 אחת לשנה נדרש?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 באופן שוטף.   פרופ' עפר לוי: 

 

 באופן שוטף.   מר יוסף ניסן: 

 

   -אנחנו  גב' ברוריה אליעז: 

 

   -למשל מישהו נשרף לו המחשב  מר יוסף ניסן: 

 

   -שנים הקרובות   3-ב  גב' ברוריה אליעז: 

 

 -נשרף לו המסך  מר יוסף ניסן: 

 

   -₪ נגמר   100,000היה   פרופ' עפר לוי: 

 

 ₪?    100,000כל שנה נתנו לזה   גב' ברוריה אליעז: 

 

לא   מר יוסף ניסן:  זה  לא.  זה   100,000לא,  על    ... ₪.  ועכשיו    100,000בקדנציה   ₪

ב  זה  את  להגדיל  ורוצים  מסתיים,  ל   50,000-זה  שיהיה  במחשבים  ₪.  לטפל  איך  נו 

 שמתקלקלים במועצה.  

 

 זה צורך?   גב' ברוריה אליעז: 

 

   -₪   100,000ברור. מה זאת אומרת? אני אומר   מר יוסף ניסן: 
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 אני לא יודעת.   גב' ברוריה אליעז: 

 

, הם נגמרו, מכיוון שהיה צורך.  ₪ בתחילת הקדנציה   100,000היו   מר יוסף ניסן: 

   -ועכשיו אנחנו רוצים 

 

   -אה זה הסתיים  ברוריה אליעז:   גב' 

 

 הסתיים כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 בגלל שהיינו צריכים את זה.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 ברור.   מר יוסף ניסן: 

 

   -ואנחנו רוצים לחדש  גב' ברוריה אליעז: 

 

 יש בלאי, יש בלאי.   מר יוסף ניסן: 

 

 אם והיה ונצטרך.   גב' ברוריה אליעז: 

 

   -בר, כבר יש צורך. כבר יש צורך. יש מחשבים שלא נכון, כ  מר יוסף ניסן: 

 

 אני לא יודעת, אם זה ככה אז כן.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 . מי נגד? נגד אוקיי.  )ניסן, אליעז, לוי(   3אוקיי, מי בעד?   מר יוסף ניסן: 

 

 גם אני נגד, גם אני נגד.   : מר שלומי שטרית

 

 , קדימה.  מימון(   )זנד, דמרי עייאש, שטרית,   נגד   4 מר יוסף ניסן: 

 

 הלכתי להביא לך סוכר לא מצאתי. עוד פעם הוא ניסה לעשות?   : מר שלומי שטרית

 

מ  מר יוסף ניסן:  ראיה  פרטנית  פיזית  נגישות  של  2018-חברים,  הרשאה  היה  זה   ,

   -₪   13,500משרד החינוך  
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 יש את ההרשאה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 יש את ההרשאה הספציפית.   מר יוסף ניסן: 

 

ד  רונית  על    עייאש:   . גב'  כתובה  ההרשאה  כתוב  הבא  בעמוד  ברור,  כך  כל  ,  2018לא 

 .  2022וכתוב בכתב יד למעלה הארכה עד  

 

   -נכון, כי אני  גב' זהבה הראל: 

 

   -אפשר לקבל מסמך של משרד הפנים   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 -ביקשנו, זה הרשאות של משרד החינוך  גב' זהבה הראל: 

 

 יוסי מה זה, הגנים?   עז: גב' ברוריה אלי 

 

או   גב' זהבה הראל:  בוצע  לא  שזה  מכיוון  בסדר?  פרטנית,  הנגשה  לצורך  שניתנות 

ת למשרד, כדי שלא נפסיד את הכסף, ביקשנו הארכת  ו אף אם בוצע ולא הוגשו החשבוני 

   -תוקף של ההרשאות 

 

 של הארכה?    אפשר לקבל מסמך   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -מכתב, כן, יש, יש מכתב, תסמכו עליי. קיבלתי מכתב   כתבתי  גב' זהבה הראל: 

 

   -כי מה שיש פה זה הארכה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -יש לי אישור, יש לי אישור  גב' זהבה הראל: 

 

 ?  2018-לא שנייה, אבל התב"ר הזה לא נפתח ב  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 לא.   גב' זהבה הראל: 

 

 לא, לא נפתח תב"ר.  מר יוסף ניסן: 
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   -לא נפתח. אז קיבלתי אישור ממשרד החינוך  זהבה הראל: גב'  

 

   -אם עדנה שואלת את השאלה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -היא שואלת שאלה נכונה. כי כשמגיע  גב' זהבה הראל: 

 

   -בוודאי שהיא שואלת   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 דקה, אז אני אסביר.   גב' זהבה הראל: 

 

 שואלת, שואלת נכון.    כל מה שעדנה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 איך זה יצא, הייתה הרשאה וכאילו לא אישרו תב"ר?   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 בדיוק.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אז אני אגיד.   גב' זהבה הראל: 

 

 נכון.   מר יוסף ניסן: 

 

 אני אגיד.   גב' זהבה הראל: 

 

 מעניין.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 נכון.   מר יוסף ניסן: 

 

   -אני כשבאתי  ל: גב' זהבה הרא 

 

 נשאל את ליליאן וראש המועצה הקודם.   מר יוסף ניסן: 

 

 אין בעיה.    עייאש:   . גב' רונית ד 
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   -אז אני  גב' זהבה הראל: 

 

 תשאל, בהצלחה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -אני אגיד, אני פשוט ראיתי שיש לנו כמה הרשאות  גב' זהבה הראל: 

 

 תשאל את ביבי.   : מר שלומי שטרית

 

הרי כשמקבלים הרשאה צריך מיד להביא את זה למועצה, ולפתוח   ' זהבה הראל: גב 

 תב"ר.  

 

 נכון.    :גב' עדי זנד

 

   -זה הנוהל. עכשיו היו מספר  גב' זהבה הראל: 

 

 כאלה.    3לא, אבל זה המומחיות שלו לא לעשות את זה, יש לנו    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 טוב?    אני רוצה לענות עניינית,  גב' זהבה הראל: 

 

   -זהבה, אני יכול לשאול שאלה  : מר שלומי שטרית

 

 .  2018מדברים איתך על   מר יוסף ניסן: 

 

 דקה אבל תנו לי.   גב' זהבה הראל: 

 

 אני לא הייתי פה.   מר יוסף ניסן: 

 

 -את מכירה, אנחנו נקצר לך. את מכירה את ה  : מר שלומי שטרית

 

   -בכל   כן, אני מטפלת בהם באופן אישי  גב' זהבה הראל: 

 

 איפה זה נמצא בדיוק, את יודעת?   : מר שלומי שטרית
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ויש מקומות שצריכה   גב' זהבה הראל:  לעשות,  צריך  ומה  גן  איזה  כן בטח,  לנו,  יש 

אם   תוקף,  אישור  קיבלתי  בזה,  מטפלת  אני  אני,  אני,  למשרד.  פונה  ואני  גן,  להחליף 

 תרצו את המייל שמאשר את התוקף.  

 

 שר לאשר את כל ההרשאות האלה.  אגב אפ  מר יוסף ניסן: 

 

   -לא, יש לי שאלה, רק שנייה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 לא, לא, רק את...   : מר שלומי שטרית

 

 עוד שאלה קטנה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 בבקשה, בבקשה.   גב' זהבה הראל: 

 

 נצביע בעד.   : מר שלומי שטרית

 

ד  רונית  פר   עייאש:   . גב'  פיזית  נגישות  אומרת  לך  כשאת  יש  זה  ואחרי  ראייה,  טנית 

   -הדגשה לליקויי שמיעה 

 

 נכון.   גב' זהבה הראל: 

 

   -סתם, זו שאלה כללית   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 נכון.   גב' זהבה הראל: 

 

 על כל האירועים האלה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 נכון.   גב' זהבה הראל: 

 

   -בהנגשה לליקויי שמיעה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 נכון.   הראל:   גב' זהבה 
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 אחד כיתה ואחד גן.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 נכון מאוד.   גב' זהבה הראל: 

 

ד  רונית  ליקויי    עייאש:   . גב'  שהם  הילדים  כל  להבין,  רוצה  קונספטואלית  רק  אני 

 שמיעה יהיו באותו גן? אני לא מבינה את הקונספט.  

 

 לא, לא, רגע שנייה.   גב' זהבה הראל: 

 

 תנו רגע, יש איש מקצוע.    ש: עייא   . גב' רונית ד 

 

לו   גב' זהבה הראל:  מגיע  ראייה,  או לקות  שמיעה  עם לקות  ילד  אני אסביר, כשיש 

 הנגשה פרטנית.  

 

 כן.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -בסדר? יש לנו ילד  גב' זהבה הראל: 

 

 מדהים.   מר יוסף ניסן: 

 

שמי  גב' זהבה הראל:  הנגשת  לקבל  צריך  שהוא  בחט"צ  ילד  לנו  ילד  יש  לנו  יש  עה. 

את   להכשיר  כבר  רוצה  אני  אבל  מאז,  גדל  כבר  שהוא  לקבל,  שצריך  הטרום,  בגני  נוסף 

הגן שיהיה לנו גן לילדים כבדי שמיעה, שאם יהיה לנו ילד כזה, נשבץ אותו בגן הזה. זה  

 עושים את זה בכל מערכת, שכדאי שתהיה כיתה מונגשת לראייה לשמיעה וכו'.  

 

 אז מרכזים את כל ליקויי שמיעה לגן הזה?    : עייאש   . גב' רונית ד 

 

 לא, לא.   גב' זהבה הראל: 

 

 זהו, זה מה שהפריע לי.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 לא, ממש לא, להיפך.   גב' זהבה הראל: 
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 בדיוק.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 להיפך.   גב' זהבה הראל: 

 

   -בדיוק, זה הפריע לי ה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

להיפך,   ל: גב' זהבה הרא  מותאמת.  כיתה  לו  מגיעה  מותאם,  גן  לו  מגיע  לקוי  ילד 

מגיע  הזה  הילד  שנייה,  לקומה  ללכת  צריך  והוא  עולה  הוא  אם  הנגשה    ה אפילו  לו 

 פרטנית בכיתה הזו, בסדר?  

 

   -הדבר הזה את אומרת לכל ילד שצריך הנגשה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 חד משמעית.   גב' זהבה הראל: 

 

 ₪ לילד.    13,500נותנים    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 לא, לא, לא.   גב' זהבה הראל: 

 

 אה זהו.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ₪ להנגשת שמיעה.    30,000בדרך כלל זה  הסכומים הם שונים.   גב' זהבה הראל: 

 

   -₪   30,000זה ראייה במקרה הזה, שמיעה זה    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -אז אני אומרת  גב' זהבה הראל: 

 

 זה תוואים שונים שצריך...   עדנה זטלאוי:   גב' 

 

   -הנגשת שמיעה  גב' זהבה הראל: 

 

 ₪.    ₪13,000 וראייה זה    30,000שמיעה זה    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

₪, ראייה זה פחות. אבל גם תלוי, מגיע מומחה    30,000שמיעה זה   גב' זהבה הראל: 
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   -א אותו דבר והוא מסתכל מה הצרכים של הילד, כי לא כל לקוי ראייה הו 

 

 ברור.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 יש הבדל ביניהם.   גב' זהבה הראל: 

 

 ברור, ברור.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

אז רואים את הילד, רואים את האישורים הרפואיים שלו, מומחה   גב' זהבה הראל: 

את   מגישים  ההנגשה,  את  להם  מתאימים  ואז  שמיעה.  מומחה  ראייה,  מומחה  לתחום 

זה,    הניירות  את  לבצע  עלינו  חובה  ואנחנו  בהתאם,  הרשאה  לנו  נותן  המשרד  למשרד, 

   -ולהגיש 

 

ד  רונית  על    עייאש:   . גב'  מדובר  זה  כי  חוקית,  רק  אחרונה,  שאלה  אשאל    2018אני 

   -2022-, ואנחנו כבר ב 2020, והבא בתור מדובר על  2019ואחרי זה הבא בתור מדובר על  

 

   -נכון, אז לכן  גב' זהבה הראל: 

 

. כאילו את  2022, זה הארכה עד  סליחה, הדבר היחידי שכתוב לנו   עייאש:   . גב' רונית ד 

 האותיות שכתובות פה.    2חושפת אותנו פה למשהו שאנחנו מצביעים על סמך  

 

   -אז לא  גב' זהבה הראל: 

 

 בסדר?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 האותיות האלה.    2לא על סמך   גב' זהבה הראל: 

 

 זה מה שיש לי.    יאש: עי   . גב' רונית ד 

 

 לא.   גב' זהבה הראל: 

 

 אני לא יודעת מה יש לך.    עייאש:   . גב' רונית ד 
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ובדקנו   גב' זהבה הראל:  הארכה  עליו  ביקשנו  שלא  אחד  מסמך  כאן  אין  אגיד,  אני 

 שיש אישור של משרד החינוך להארכה.  

 

 זה מה שרציתי לשמוע.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 בסדר?   גב' זהבה הראל: 

 

 בסדר.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -יש לי את זה כתוב  גב' זהבה הראל: 

 

 סגור.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ברור. טוב, מי בעד?   מר יוסף ניסן: 

 

 -אפשר לקבל   :גב' עדי זנד

 

 מה?   מר יוסף ניסן: 

 

רק שנייה, אנחנו נוכל לקבל רק בשביל כנספח לפרוטוקול הזה את    :גב' עדי זנד

   -ה 

 

 כן, כן.   הבה הראל: גב' ז 

 

   -את המסמך ההוא   :גב' עדי זנד

 

 את האישורים.   גב' זהבה הראל: 

 

זה    :גב' עדי זנד סמך  על  זה  את  מאשרים  בעצם  ואנחנו  האישורים,  מסמך  את 

 שאת אמרת שיש ואנחנו נראה את זה.  

 

 שהמימון יהיה מלא ממשרד החינוך.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 



 

 167 

 חנו סומכים.  עליך אנ   :גב' עדי זנד

 

 באמת.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אז למה את רוצה אם את סומכת עליה?   מר יוסף ניסן: 

 

   -לא, אבל יש לי  גב' זהבה הראל: 

 

 היא אומרת לך שיש לה.   מר יוסף ניסן: 

 

 -על זהבה אני סומכת   :גב' עדי זנד

 

 ת זה?  אבל למה את רוצה? אם את סומכת עליה, למה את רוצה א  מר יוסף ניסן: 

 

 עדי, יש מסמך בוודאות.   גב' זהבה הראל: 

 

 יש דברים אחרים שאנחנו לא סומכים...   : מר שלומי שטרית

 

 טוב, אוקיי, מי בעד? מי בעד נגישות פיזית פרטנית?   מר יוסף ניסן: 

 

 פה אחד.    :גב' עדי זנד

 

 כולם, פה אחד.   מר יוסף ניסן: 

 

נגישות פיזית פרטנית )ראיה(    –  409  תב"ר פה אחד    מליאת המועצה אישרה  :  החלטה 

 . מימון משרד החינוך ב ₪    13,500  על סך   2018

 

   -₪   30,000באותו עניין, זה הרשאה שאנחנו הארכנו של    410תב"ר   מר יוסף ניסן: 

 

   -קיבלנו את התשובות   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 פה אחד.   גב' עדנה זטלאוי: 
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 כולם בעד.   מר יוסף ניסן: 

 

 כן.   וי: גב' עדנה זטלא 

 

  2019הנגשת גן לליוויי שמיעה    –  410תב"ר  אחד  מליאת המועצה אישרה פה  :  החלטה 

 . מימון משרד החינוך ב   ₪   30,000  על סך 

 

 ₪, מי בעד? כולם בעד.    30,000, עוד פעם על  411תב"ר   מר יוסף ניסן: 

 

אחד  :  החלטה  פה  אישרה  המועצה  שמיעה    –  411תב"ר  מליאת  לליקויי  כיתה  הנגשת 

 . מימון משרד החינוך ב   ₪   30,000  על סך   2020

 

תב"ר   מר יוסף ניסן:  הכלה   2  412ככה,  החינוך    111,800  מרחבי  משרד  מימון   ₪

תב"רים   עבור  אחת  הרשאה  בזה  עבור    411,  412,  413מצ"ב  רשות  סל  מימון  שנקראת 

 .  2020ביצוע קולות קוראים  

 

 לא מבינה.    :גב' עדי זנד

 

 ה?  פעולות מ  גב' ברוריה אליעז: 

 

   -לא הבנתי כלום   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 לא הבנתי.    :גב' עדי זנד

 

 מהמשפט הזה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מרחבי הכלה בבית הספר.    2זה תב"ר עבור   מר יוסף ניסן: 

 

תקציב   גב' זהבה הראל:  ספר,  בית  בתוך  לבנות  מציע  החינוך  משרד  פעם  מידי 

מו  חדר  שיפוץ  או  ספר  בית  בתוך  קוראים.  לבנות  קולות  מציעים  הכלה,  מרחב  או  רים 

הוגשו הקולות הקוראים האלה, וקיבלנו עבורם תקציב. יש פה את ההרשאות שקיבלנו,  

 צירפו לכם את ההרשאות.  
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   -אני יכול עבור מה?   : מר שלומי שטרית

 

   -עבור מרחבי הכלה  גב' זהבה הראל: 

 

 כושר גופני.    מרחבי הכלה גם חדשני ומתקני   2יש   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 נכון.   גב' זהבה הראל: 

 

   -זה חוזר על עצמו אותה  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 מה זה כושר גופני? מה זה? איפה זה?   : מר שלומי שטרית

 

 אותה הרשאה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -הרשאה שיש  גב' זהבה הראל: 

 

 איפה יהיה? איפה הם...   : מר שלומי שטרית

 

 ר אין מצ'ינג, אין מצ'ינג, אין מצ'ינג?  אז מה זה אומ   :גב' עדי זנד

 

 המועצה לא צריכה להוסיף מכיסה תקציב נוסף.   גב' זהבה הראל: 

 

   -מצ'ינג זה אחד מול אחד  גב' ברוריה אליעז: 

 

 רגע, אני יודעת מה זה מצ'ינג.    :גב' עדי זנד

 

 כאן לא צריך.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 ₪?    18,000זה צריך תוספת  אבל אני רוצה לשאול, מה    :גב' עדי זנד

 

 זה רק משרד החינוך מממן.   גב' ברוריה אליעז: 

 

   -מה פתאום, מצ'ינג זה חצי אנחנו  : מר שלומי שטרית
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   -לא  גב' ברוריה אליעז: 

 

 זה למתקני כושר, למתקני כושר.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אין מצ'ינג.   גב' ברוריה אליעז: 

 

   -₪   18,000עוד    אנחנו צריכים להוסיף   :גב' עדי זנד

 

 אבל עוד לא הגענו, עוד לא הגענו למתקני כושר.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 .  13,  12,  11אבל אתם חיברתם את    :גב' עדי זנד

 

 שלומי אין, אין מצ'ינג.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 מתקני כושר...    414תב"ר   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אני אגיד לכם מה מטריד אותי.    :גב' עדי זנד

 

 ₪ קרן לעבודות פיתוח.    ₪17,700 מימון משרד החינוך,    82,300 ב' עדנה זטלאוי: ג 

 

   -אז ככה, אני אגיד  גב' זהבה הראל: 

 

 אבל רגע שנייה, עוד לא הגענו לזה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -רק אני אגיד  גב' זהבה הראל: 

 

 מרחבי הכלה.    2-אנחנו ב  גב' עדנה זטלאוי: 

 

רק  גב' זהבה הראל:  אני  אני    אז  זה  את  יודעים  אתם  קוראים,  קולות  יש  אגיד, 

 איזה שהוא מצ'ינג.    בטוחה. יש קולות קוראים שדורשים 

 

 ... אבל אני מאמינה לה.   גב' ברוריה אליעז: 
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 אני גם מאמין לה, בוודאי שאנחנו מאמינים לזהבה.   : מר שלומי שטרית

 

 טוב בסדר?   מר יוסף ניסן: 

 

 יוסי.  היא מדברת   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -אני אומרת, יש  גב' זהבה הראל: 

 

 מה זה מתקני כושר? איפה מתקני הכושר האלה?   : מר שלומי שטרית

 

 הוגש קול קורא למתקני כושר.   גב' זהבה הראל: 

 

 וקיבלתם אותם כבר?   : מר שלומי שטרית

 

 וקיבלנו את ההרשאה.   גב' זהבה הראל: 

 

 הרשאה.   מר יוסף ניסן: 

 

 ההרשאה. ואיפה הם יהיו המתקנים האלה?    את  : מר שלומי שטרית

 

   -עלו כמה אופציות איפה  גב' זהבה הראל: 

 

או   : מר שלומי שטרית וכאלה  אופציות  מחפשים  אנחנו  זה  ואחרי  קיבלנו  כל  קודם 

 שאנחנו כבר יודעים לאן הייעוד שלהם.  

 

מגרש מסוים ששם   גב' זהבה הראל:  הבקשה מסמנים  שאלה טובה. כשמגישים את 

 את מתקני הכושר.    להקים   רוצים 

 

 אז איפה סומן?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -זה לפני  גב' זהבה הראל: 
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 מטר מבית ספר.    500בקריטריונים זה צריך להיות   מר יוסף ניסן: 

 

   -אנחנו מדברים איתה בבקשה, לך לא מאמינים. כן  : מר שלומי שטרית

 

 לא נעים לי הדבר הזה.   גב' זהבה הראל: 

 

   -נו אז מה לעשות  : שטריתמר שלומי 

 

   -שלומי, שלומי  מר יוסף ניסן: 

 

 אז למה שינית את המקום?   : מר שלומי שטרית

 

 שלומי תכבד את עצמך, שלומי.   מר יוסף ניסן: 

 

 למה? למה שינית את המקום?   : מר שלומי שטרית

 

 שלומי תכבד את עצמך.   מר יוסף ניסן: 

 

 את מבינה מה הבעיה שלנו?  כי גילית שזה לא נכון,   : מר שלומי שטרית

 

 תן לי להשיב לך.   גב' זהבה הראל: 

 

 יפה.   : מר שלומי שטרית

 

 אז איפה יהיה הראשון ואיפה הוא עכשיו?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

להיות   גב' זהבה הראל:  יכול  לא  שזה  אישור,  שקיבלנו  מה  בתוך  התניה,  שמה  יש 

מעל   לשרת    500במרחק  צריך  זה  כי  הספר,  מבית  הספר מטר  בית  את  את    גם  וגם 

 הקהילה, בסדר? אז סימנו כמה אופציות, ובאחד מהם שעומד בקריטריון הזה... 

 

   -איפה זה נמצא  : מר שלומי שטרית

 

   -רק אני אגיד שלומי  גב' זהבה הראל: 
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 למשל פה אני מקווה שלא כאן.   : מר שלומי שטרית

 

 איפה כאן?   גב' זהבה הראל: 

 

ה  : מר שלומי שטרית ליד  שהשכנים  פה  היום,  כל  פה  נמצאים  שאנחנו  איפה  מועצה. 

 שלנו נמצאים פה.  

 

 ליד בית הכנסת יש מתקני כושר.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -אני אגיד לכם ממה אני מוטרד, אני אגיד לכם ממה  : מר שלומי שטרית

 

   -אבל תן לי, אני רק אענה לך  גב' זהבה הראל: 

 

 ה אני מוטרד.  זהבה, אני אגיד לך ממ  : מר שלומי שטרית

 

 וזה יעזור לך, שלומי.   גב' זהבה הראל: 

 

 אני מוטרד... השכנים שלנו ליד מתקני כושר.   : מר שלומי שטרית

 

 שלומי, שלומי, תן לי לענות לך, אני חושבת שזה ישיב לך.   גב' זהבה הראל: 

 

 כן.   : מר שלומי שטרית

 

 אז איפה יבנו את זה?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 איפה יבנו את זה?   : טריתמר שלומי ש

 

הוא   גב' זהבה הראל:  כלשהי,  הרשאה  מאשר  כשהוא  החינוך  משרד  ככה,  אגיד  אני 

מה   את  בדיוק  עשינו  ואם  בקריטריונים  עמדנו  אם  להסתכל  בא  הוא  אותנו.  ומבקר  בא 

תחת   לא  הוא  כושר  פארק  אגב  בתוכנית.  לעמוד  מחויבים  אנחנו  אז  אישור.  שקיבלנו 

 פשוט מכירה את זה. אז זה לגבי פארק הכושר.  אחריותי, אבל אני  
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 תחת אחריות של מי זה?    :גב' עדי זנד

 

   -שהוגש גם טרם היותי, אבל ראיתי את זה ופשוט  גב' זהבה הראל: 

 

 איפה זה יוקם?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 איפה זה יוקם?   : מר שלומי שטרית

 

 אבל חשוב לנו שזה יקרה.   גב' זהבה הראל: 

 

 לא, איפה זה יוקם?   : שטרית מר שלומי

 

 מעולה, איפה זה יוקם? שאלה פשוטה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אתרים שאנחנו צריכים לבחור אחד מהם.    2יש   מר יוסף ניסן: 

 

 אלעד איפה זה יוקם?    :גב' עדי זנד

 

 אלעד, איפה זה יוקם?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אין לי מושג.   : מר אלעד ארזי 

 

 אני אצביע נגד. תביאו לי מקום, תגידו לי איפה זה יהיה.   : ריתמר שלומי שט

 

 מה נגד תב"ר?   גב' זהבה הראל: 

 

 מה?   : מר שלומי שטרית

 

 לא כדאי להצביע נגד התב"ר.   גב' זהבה הראל: 

 

   -אני אצביע  : מר שלומי שטרית

 

 זה תב"ר בלי מצ'ינג חברים, זה תב"ר בלי מצ'ינג.   מר יוסף ניסן: 
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 לא, יש מצ'ינג.   טלאוי: גב' עדנה ז 

 

נחרץ   : מר שלומי שטרית באופן  מתנגד  אני  שלמשל  לזה  קשור  זה  קשור.  לא  זה   ...

אני   משפחות,  פה  רואה  אני  לפה  מגיע  כשאני  פעם  כל  אני  לכאן.  צמוד  פה  למשל  שיבנו 

מותקפים   אנחנו  ספורט.  מתקני  להם  לבנות  רוצה  לא  אני  מאיפה,  להמשיך  רוצה  לא 

 מה קורה. תפתחו את העיניים.  היום. אני רואה  

 

 אנחנו מענישים את עצמנו בגישה הזאת.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 זה לא משנה.   : מר שלומי שטרית

 

   -אבל רגע יש לי שאלה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 זה לא משנה, הוא בעדם, אני לא. מה לעשות?   : מר שלומי שטרית

 

 .  שלומי, שלומי, שלומי, תירגע  מר יוסף ניסן: 

 

 אז זהו.   : מר שלומי שטרית

 

 תירגע אל תכניס לי מילים לפה.   מר יוסף ניסן: 

 

 אז אני אומר שאני לא מוכן שיהיה במקומות מסוימים.   : מר שלומי שטרית

 

 רגע, יש לי שאלה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 תדבר בשמך, אל תדבר בשמי. אתה תמיד מדבר בשמי...   מר יוסף ניסן: 

 

לא מאוחר לתת את המקום הזה, להפוך אותו ליישוב מעורב. אני   : תמר שלומי שטרי

 לא מתבייש בזה.  

 

להקים   מר יוסף ניסן:  רוצה  לא  אתה  אז  קשור?  זה  מה  קשור?  זה  מה  שלומי, 

 מתקנים בשום מקום אם ככה.  
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 זה קשור יוסי.   : מר שלומי שטרית

 

 אתה לא רוצה להקים מתקנים בשום מקום.   מר יוסף ניסן: 

 

   -יש לי שאלה, מתקני הכושר   עייאש:   . רונית ד   גב' 

 

סוגר   : מר שלומי שטרית אתה  למה  סגור.  הוא  היום  כל  הפארק?  את  סוגר  אתה  למה 

 אותו?  

 

₪, לא שקל אחד מאף מקור אחר,    82,300מתקני הכושר יעלו לנו    עייאש:   . גב' רונית ד 

   -₪   82,300יעלו לנו  

 

 מה פתאום, לא.    :גב' עדי זנד

 

 למה צריך את זה?   : י שטריתמר שלומ

 

 כן.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ₪, כתוב.    18,000כתוב צריך תוספת    :גב' עדי זנד

 

 למה צריך את זה בכלל? תסבירי לי.   : מר שלומי שטרית

 

 אז עכשיו מה זה?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 למה צריך את זה את מתקני הספורט האלה?   : מר שלומי שטרית

 

   -כתוב פה בכתב יד   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 תסבירו לי למה.   : מר שלומי שטרית

 

 ₪. תסבירו לי מה זה.    18,000צריך תוספת    עייאש:   . גב' רונית ד 
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 שקל, למה צריך את המתקנים האלה?   : מר שלומי שטרית

 

 תסבירו לי מה כתוב פה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מי כתב?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 לחלק לעשות לבזבז.   : מר שלומי שטרית

 

   -סליחה, אני רוצה רגע   :גב' עדי זנד

 

 הבטחנו למישהו שיהיה ליד הבית שלו?  : מר שלומי שטרית

 

 שנייה, אני רוצה רגע להתייחס.    :גב' עדי זנד

 

 ₪ משרד החינוך משלם.    80,000למה לא? מה   : מר כפיר מימון

 

₪. שאלנו שאלה מה    18,000וספת  לא. כתוב שם, כתוב שם צריך ת   עייאש:   . גב' רונית ד 

 זה אומר?  

 

 גם פה כתוב.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 איפה? איפה?  : מר שלומי שטרית

 

 ₪.    17,800 גב' עדנה זטלאוי: 

 

 מה זה? זהו שאלה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 הוא לא יודע, הוא לא יודע אפילו.   : מר שלומי שטרית

 

שי  מר יוסף ניסן:  בתוכנית  אז  תקשיבו,  מתוכנן  אז  המתקנים  של  כרגע  לנו  ש 

 ₪ מתקנים.    100,000תכנית של  

 

 אפשר לראות אותה?    :גב' עדי זנד
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 איפה הבעיה?   מר יוסף ניסן: 

 

 מה זה איפה הבעיה?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 איפה?   : מר שלומי שטרית

 

 אז מה?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ם?  איפה? איפה אתה רוצה לשים אות  : מר שלומי שטרית

 

ד  רונית  לך    עייאש:   . גב'  אאשר  שאני  למה  הבעיה?  איפה  זה  זה    83,000מה  ואחרי   ,₪

   -₪   18,000תבוא אליי, אה תביאי לי  

 

 לא, לא, יש תכנית.   גב' זהבה הראל: 

 

 צריך תב"ר במקביל.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 לא, יש תכנית, יש תכנית.   מר יוסף ניסן: 

 

   -יש תכנית  גב' זהבה הראל: 

 

 הנה אני כבר אומר לכם.   מר יוסף ניסן: 

 

 סדורה, כתובה.   גב' זהבה הראל: 

 

 ₪ האלה.    18,000אבל מאיפה יבואו    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מסומנת, מה לתת לכל דבר.   גב' זהבה הראל: 

 

 מה זאת אומרת מהקרן לעבודות פיתוח. מה הבעיה?   מר יוסף ניסן: 

 

 כן, מה הבעיה?   : מר שלומי שטרית
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 אז תביא לי תמונה מלאה.    עייאש:   . ב' רונית ד ג 

 

 שרונית תגמור את הכסף.   : מר שלומי שטרית

 

   -₪   82,300, זה יהיה  מה זה תמונה מלאה? הנה אני אומר לך  מר יוסף ניסן: 

 

 מה הבעיה, של אבא שלו הכסף.   : מר שלומי שטרית

 

 של מתקני כושר.   מר יוסף ניסן: 

 

 מה מטריד?   גב' זהבה הראל: 

 

 ₪ מאיפה יבוא?    18,000-ה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מהקרן לעבודות פיתוח.   מר יוסף ניסן: 

 

   -אבל למה לא להגיש לי   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אבל הקרן לעבודות פיתוח זה מהמועצה.   : מר שלומי שטרית

 

 אני אביא לך את התוכנית, אין שום בעיה.   מר יוסף ניסן: 

 

 ביע לא, עד שתביא.  עדיין נצ  : מר שלומי שטרית

 

   -שנייה, שנייה  גב' זהבה הראל: 

 

   -אני אביא לך  מר יוסף ניסן: 

 

 תעלה להצבעה בבקשה.   : מר שלומי שטרית

 

שחייבו   גב' זהבה הראל:  קוראים  קולות  יש  לבדוק.  צריך  מה,  אגיד  אני  שנייה, 

 אותנו באיזה שהוא מצ'ינג קטן.  
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 נכון, נכון.   מר יוסף ניסן: 

 

 יש קולות קוראים...   ראל: גב' זהבה ה 

 

 תבואו מסודר, זהבה אנחנו רוצים שהכול יגיע מסודר.   : מר שלומי שטרית

 

   -ויש קולות קוראים שמחייבים איזה שהוא  גב' זהבה הראל: 

 

 זהבה, שהכול יגיע מסודר.   : מר שלומי שטרית

 

   -... הכול בסדר. רק באמת למה השנורר   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 טוב, תעלה להצבעה, קדימה יוסי.   : ריתמר שלומי שט

 

 רגע אפשר להתייחס? אני יכולה רגע להתייחס?    :גב' עדי זנד

 

   -רגע, חבר'ה אני אגיד לכם משהו רק  גב' זהבה הראל: 

 

 ₪ האלה?    18,000-עכשיו על ה  מר יוסף ניסן: 

 

   -לא, אני אגיד, אני רוצה להגיד  גב' זהבה הראל: 

 

ד  רונית  ציבור אצלך הם   לא,   עייאש:   . גב'  בדיוק הבעיה. כספי  זו  זה    זה עקרוני,  אפס, 

 נזיד עדשים.  

 

   -רגע, רגע  גב' זהבה הראל: 

 

 זאת הבעיה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

מוגבלת   גב' זהבה הראל:  הארכה  משהו,  להגיד  רוצה  אני  וכולכם,  ורונית  שלומי 

 -זמן. אנחנו קיבלנו הארכה עד סוף 
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   -עד סוף   כתוב   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 .  26.12עד   גב' זהבה הראל: 

 

 עבר.    :גב' עדי זנד

 

 .  2022  עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -26.12 גב' זהבה הראל: 

 

 .  2022  :גב' עדי זנד

 

 יש לך עוד שנה שלמה. תבואי לישיבה הבאה נאשר.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -תביאו את זה בצורה מסודרת זהבה  : מר שלומי שטרית

 

   -אנחנו רוצים  הראל:   גב' זהבה 

 

   -זהבה בבקשה ממך תביאו את זה  : מר שלומי שטרית

 

 אני רק רוצה להגיד את העובדות.   גב' זהבה הראל: 

 

 בצורה מסודרת.   : מר שלומי שטרית

 

 להקים פארק מתקני כושר, אנחנו צריכים זמן לעשות את זה.   גב' זהבה הראל: 

 

 ברור.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אז צריך לקחת את זה בחשבון, שלא נפסיד את ההרשאה.   אל: גב' זהבה הר 

 

 -אני רוצה רגע, אני רוצה ברשותכם רגע   :גב' עדי זנד

 

   -אני לא מאשרת   עייאש:   . גב' רונית ד 
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 אנחנו לא חותמות גומי, לא רוצים להיות חותמות.   : מר שלומי שטרית

 

ד  רונית  מאשרת    עייאש:   . גב'  לא  שתבו   18,000אני  כאילו  אישרת  ₪  כבר  אה  ותגיד,  א 

 ₪ אז מאשרים.    78,000

 

ה  מר יוסף ניסן:  את  נאשר  בואי  אז  בעיה.  אין  מה  יודעת  את  בעיה,    82,300-אין 

 ₪, בסדר?  

 

   -שנייה, שנייה   :גב' עדי זנד

 

 עזבו.   מר יוסף ניסן: 

 

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

 

 תבוא עם תכנית מסודרת.   : מר שלומי שטרית

 

תכנית   יוסף ניסן: מר   נעשה  אומרת,  זאת  אישרתם    82,300-ב מה  לא   ,₪18,000  

 ₪ נכון?  

 

 אה אז מה שאתה אומר שזה מה שנוציא שם.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מתקנים, מה לעשות.    2נוריד   מר יוסף ניסן: 

 

 מעולה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מתקנים.    2נוריד   מר יוסף ניסן: 

 

 להתייחס?  אפשר    :גב' עדי זנד

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 קודם כל אני רוצה להתייחס ברמה עקרונית.    :גב' עדי זנד
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 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

שלהגי   :גב' עדי זנד חושבת  משרד    ש אני  ולכל  החינוך  למשרד  קוראים  קולות 

   -אחר, מבורך הוא. וטוב שכך ומה שיותר מכספי המשרדים 

 

 . שאנחנו צריכים להביא כסף מבחוץ. אגב זה עונה למה..  מר יוסף ניסן: 

 

   -רגע, רגע   :גב' עדי זנד

 

 כל הכבוד.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -שנייה   :גב' עדי זנד

 

 וזהבה כל הכבוד על...    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 )מדברים יחד(  

 

 כל הכבוד זהבה על כל הכסף הזה...    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ני לא במיטבי, אז תיתנו לי רגע לגמור משפט.  תקשיבו גם ככה א   :גב' עדי זנד

 

 רגע שנייה, עכשיו תענו לה מי נלחם על הכסף הזה.   מר יוסף ניסן: 

 

 זהבה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 תעני לה.   מר יוסף ניסן: 

 

   -שנייה אני רוצה   :גב' עדי זנד

 

 זהבה תגידי לה.   מר יוסף ניסן: 

 

 קנות...  אתה רק לבזבז, רק ל  : מר שלומי שטרית
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רגע שנייה, אני רוצה לסיים את המשפט. אני בעד קולות קוראים,    :גב' עדי זנד

עכשיו   בתנאי,  גמור.  בסדר  זה  הרשות,  של  מצ'ינג  נדרש  אם  וגם  טוב,  יותר  שיותר  ומה 

   -אני אשים את התנאים. בתנאי אחד, שכשמקבלים הארכה 

 

 עקרונית.   גב' ברוריה אליעז: 

 

לדיון,  עקרונ   :גב' עדי זנד אלינו  זה  את  ומביאים  הארכה  כשמבקשים  ית. 

תקין.   מינהל  למעלה,  יד  בכתב  פה  לי  שכתוב  משהו  עם  לא  הארכה.  עם  זה  את  שיביאו 

   -אני יודעת איך משרד החינוך 

 

 מצ'ינג כתוב בכתב?   : מר שלומי שטרית

 

אני יודעת איך משרד החינוך מתנהל. אני יודעת שעל שום הארכת    :גב' עדי זנד

   -סכם שלי איתם, אני לא יכולה לעבוד יום אחד אם לא קיבלתי בכתב מסמך מסודר ה 

 

   -יש בכתב  גב' זהבה הראל: 

 

 -רגע   :גב' עדי זנד

 

 מסמך מסודר.   גב' זהבה הראל: 

 

של    זהבה   גב' עדי זנד:  תקינה  להתנהלות  פונה  זה  אליך,  פונה  לא  זה  עכשיו 

 ראש המועצה.  

 

 ות של הרשאות.  אבל אלה הארכ  מר יוסף ניסן: 

 

 הארכת הרשאה גם היא מחויבת במסמך מסודר.    :גב' עדי זנד

 

 יש.   גב' זהבה הראל: 

 

   -שתיים, אני מבקשת את זה לפרוטוקול. שתיים, אני מבקשת   :גב' עדי זנד
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 שלומי, שלומי עדי מדברת.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא מעניין להם.   : מר שלומי שטרית

 

נדרש    :גב' עדי זנד עצמו  שאם  במסמך  כתוב  כלל  בדרך  הוא  גם  אז  מצ'ינג, 

   -מפורט, נכון? אני יודעת, גם זהבה יודעת את זה, אנחנו באות 

 

 לא, אבל זה כתוב, זה כתוב.   גב' זהבה הראל: 

 

מתוקפת    :גב' עדי זנד תהיה  לשולחננו  שמובאת  בקשה  שכל  מבקשת  אני 

מ  זה  מולך,  לא  זה  זהבה  שוב  כדי,  ומתוקף,  עדכני  הארגון  במסמך  את  שמנהל  מי  ול 

הזה. ואני אגיד עוד דבר, בשנה שעברה מצאנו את עצמנו, אתה אמרת משפט נורא חשוב  

ואם אנחנו    2לפני   בביקורת,  לבדוק  ועדה שבאה  דקות. את אמרת שיש במשרד החינוך 

לא עושים בדיוק מה שהיא אומרת, אז אנחנו לא מקבלים את הכסף. בשנה שעברה היה  

ב לנו את אותו ס  ₪ בקטנה, בקטנה. כי    180,000-יפור בדיוק על המחשבים. זה עלה לנו 

 לא התנהלנו כמו שצריך.  

 

 ₪ אבל עדי, תדייקי.    180,000זה לא עלה לנו   מר יוסף ניסן: 

 

 ₪.    130,000  עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 לא, לא.   מר יוסף ניסן: 

 

 ₪, שקל.    ₪50,000    100,000  :גב' עדי זנד

 

 ₪.    70,000זה עלה   מר יוסף ניסן: 

 

 שקל, שקל, מינהל לא תקין.    :גב' עדי זנד

 

 ₪?    70,000-מה אתה מזלזל ב  : מר שלומי שטרית

 

 אני לא מזלזלת.    :גב' עדי זנד
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 הוא אותו דבר...    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ₪?    ₪70,000, פתאום...    8,000כל החיים שלך הרווחת   : מר שלומי שטרית

 

את  אני    :גב' עדי זנד להסדיר  בשביל  שלי,  בקשה  הבאה,  לישיבה  מבקשת 

אהיה   אני  שצריך,  כמו  מסודר,  זה  את  תביאו  הבאה  שבישיבה  מוכנה  אני  הדברים, 

 הראשונה שאחתום על כל...  

 

 מה זה מסודר? תגדירי מה זה מסודר?   מר יוסף ניסן: 

 

   -עם המצ'ינג, כמה צריך   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -נג כמה צריך עם המצ'י   :גב' עדי זנד

 

 רגע אבל אמרתי בינתיים אין מצ'ינג, בואו נאשר את מה שיש.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא, לא, למה?    :גב' עדי זנד

 

   -רגע, אני  גב' זהבה הראל: 

 

ואז יקרה לנו מצב שאנחנו מאשרים משהו ואומרים לנו אבל כבר    :גב' עדי זנד

 ₪.    ₪230,000, אז בואו נוסיף עוד    170,000הוצאתם  

 

 נכון.   : מר שלומי שטרית

 

היא   גב' זהבה הראל:  שלי  והאמירה  שלי  השיקול  בסוף  משהו,  מבקשת  אני 

לאשר   לא  טעות  תהיה  שזאת  חושבת  אני  מקצועי.  מאוד  באופן  עצמו,  העניין  מבוססת, 

 את התב"רים האלה.  

 

 אני מקבלת את...    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

זמן,  גב' זהבה הראל:  נפסיד  פעם.    כי אנחנו  עוד  לנו  יאריכו  ולא  לעשות,  נספיק  לא 

 שימו לב ממתי ההרשאות האלה, חבל, חבל, חבל.  
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   -סגור, אני מקבלת   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -אם לא נבצע  גב' זהבה הראל: 

 

 -ואם נצביע נגד  : מר שלומי שטרית

 

 )מדברים יחד(  

 

   -אני אצביע נגד לכל מה שלא יגיע מסודר  : מר שלומי שטרית

 

   -₪   82,300זה יהיה מצ'ינג    עייאש:   . ב' רונית ד ג 

 

 אני מצביע על הכול נגד... מה שאת רוצה.   : מר שלומי שטרית

 

 אבל יכול להיות שאת חייבת בהרשאה הזאת.    :גב' עדי זנד

 

 אני חייבת מצ'ינג?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 את חייבת פה מצ'ינג?    :גב' עדי זנד

 

 ת, כתוב לך. כתוב אין מצ'ינג.  את לא חייב  מר יוסף ניסן: 

 

יד.   : מר שלומי שטרית אני לא מאמין לכתב  אני רוצה חותמת,  יד,  אני רוצה... בכתב 

 מחר יכולים להגיד לה כן, מה היא תעשה?  

 

 אבל אמרת שאתה מאמין לה לא?   מר יוסף ניסן: 

 

 מה?   : מר שלומי שטרית

 

צ'ינג. אני רק לא יודעת, רק  ₪. אל תאשרו את המ   82,000-תעשו ב  גב' זהבה הראל: 

   -דבר אחד אני לא 
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 אני לא יודעת אם זה חובה או לא.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -אני אגיד רק מה אני  גב' זהבה הראל: 

 

 אם יש חובת מצ'ינג.    :גב' עדי זנד

 

   -לא, אבל למען  גב' זהבה הראל: 

 

 ברגע שאתה מאשר את זה, יש מצ'ינג.   : מר שלומי שטרית

 

 רגע, רגע.   ברוריה אליעז: גב'  

 

   -אני רק דבר אחד  גב' זהבה הראל: 

 

 נאשר בכפוף לכך שאין מצ'ינג, זה גם בסדר.   מר יוסף ניסן: 

 

שלי   גב' זהבה הראל:  הדברים  את  שתקבלו  רוצה  אני  אגיד,  פשוט  אני  אוקיי, 

   -₪ אנחנו חייבים את המצ'ינג   18,000-באמינות. אני לא יודעת אם ה 

 

 הבנו.    :גב' עדי זנד

 

 אז רק זה לא, אז תאשרו באופן מותנה.   גב' זהבה הראל: 

 

למה   : מר שלומי שטרית בית.  שיעורי  עושים  לא  אתם  למה  יודעת,  לא  את  אם  אבל 

 אתם לא באים בצורה מסודרת זהבה. ואנחנו יודעים כן ולא.  

 

   -אני עשיתי כל כך הרבה  גב' זהבה הראל: 

 

ב  : מר שלומי שטרית כן  אנחנו  כבר  למה  זה  ככה  מצ'ינג.  יש  מצ'ינג  אין    3.5כתב, 

 שנים, את מבינה?  

 

 חברים, חברים אין בעיה.   מר יוסף ניסן: 
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 אתה לא יודע כמה עבודה נעשתה פה, אבל לא משנה.   גב' זהבה הראל: 

 

זה   מר יוסף ניסן:  את  נביא  נוסף,  משהו  על  לחשוב  כך  אחר  נרצה  אם  בסדר,  זה 

 זה לא משנה.    לפה. זה בכל מקרה מגיע לפה, 

 

 כן.   : מר שלומי שטרית

 

 טוב.   מר יוסף ניסן: 

 

 בתנאי שאין מצ'ינג הוא אמר.   גב' ברוריה אליעז: 

 

   -מצ'ינג אנחנו מאשרים את ה   בתנאי שאין  מר יוסף ניסן: 

 

 רגע שנייה, בואו לפי הסדר.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 לפי הסדר.   מר יוסף ניסן: 

 

   -10.6סעיף   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -2לא, לא דיברנו על זה, כי קפצנו למתקנים.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מרחבי הכלה.    2 מר יוסף ניסן: 

 

 מרחבי הכלה זה מה?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

ואנחנו    2 גב' זהבה הראל:  תכנית,  בונה  ספר  בית  ספר.  בית  של  הכלה  מרחבי 

   -את בית ספר   מבצעים את מרחבי ההכלה, כי זה מצוין וזה טוב וזה משדרג 

 

   -מעולה, עשינו את זה לפני כמה שנים, יש שמה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 .  1נכון, יש   גב' זהבה הראל: 

 

 .  1יש    עייאש:   . גב' רונית ד 
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 , נכון.  1יש   גב' זהבה הראל: 

 

 אז יש לך חלל אחר לקחת אותו ולהפוך אותו.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 .  2, ואנחנו עושים עוד  1, יש להם  לא, לא, לא, לא  גב' זהבה הראל: 

 

 בית הספר גדל במאות ילדים.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 איפה?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 בבית ספר, בבית ספר. זה הכול של בית ספר.   גב' זהבה הראל: 

 

 אז עוד שאלה, וגם חדשני שהוא...    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -גם חדשני קיבלנו אישור  גב' זהבה הראל: 

 

 איפה זה? איפה זה?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

תכנית,   גב' זהבה הראל:  הגשנו  ואנחנו  ליאת,  של  רימון  גן  זה  לדעתי  עתידני,  גן 

 אנחנו עם אדריכלית, אנחנו מתכתבים איתה, זה דורש כל מיני תיקונים.  

 

 ₪?    78,000וזה יכסה    :גב' עדי זנד

 

 אבל בדיוק בכסף הזה.  גב' זהבה הראל: 

 

 זה בתוך ארבעת הגנים?   ברוריה אליעז: גב'  

 

   -₪ יכסה את האדריכלית את התכנון   78,500-ה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 כן, כן, כן.   גב' זהבה הראל: 

 

   -הכול   עייאש:   . גב' רונית ד 
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 כן, כן, כן.   גב' זהבה הראל: 

 

 ני.  דש ותוספת השדרוג להפוך את הגן לגן ח   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 עתידני כן.   אל: גב' זהבה הר 

 

 כמה זה? כמה?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 ₪.    78,000  עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ₪?    70,000 גב' ברוריה אליעז: 

 

 -זהבה בבקשה, תביאו את זה גם לפני  : מר שלומי שטרית

 

 רגע אבל אנחנו צריכים להצביע אחד אחד, תב"ר תב"ר.   מר יוסף ניסן: 

 

 א מספיק אומרת ברוריה.  בבקשה זה ל   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 רגע, תב"ר תב"ר.   מר יוסף ניסן: 

 

 זה לא הגיוני.    :גב' עדי זנד

 

.  M21-חבר'ה בואו, תאמינו לי עשיתי כל כך הרבה מרחבי הכלה ב  גב' זהבה הראל: 

רק   לא  אנחנו  לחרוג,  לנו  אסור  התקציב,  לפי  בדיוק  התוכנית  את  בונים  תקציב,  יש 

 כסף שיש לנו בהרשאה.  , נעשה את זה בדיוק ב נחרוג 

 

   -לא זה העניין, העניין הוא שהאם  : מר שלומי שטרית

 

 בדיוק...    M21 גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -דעתנו לגבי מרכזי מרחבי ההכלה האלה נתנו את   : מר שלומי שטרית
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 כן, כן.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אנחנו יודעים את זה?   : מר שלומי שטרית

 

 כן.  כן,    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ברור.   גב' זהבה הראל: 

 

   -כן. אבל אומרים פה שזה לא מספיק, אז מה יהיה הערך   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 היא אומרת שהיא בדקה את עצמה וזה מספיק.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 זה מה שברוריה אמרה, אני קטונתי בענייני חינוך.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 זה לא מספיק, אבל את אומרת שאת בדקת, בדקת.  אני חשבתי ש  גב' ברוריה אליעז: 

 

   -זה הכסף שיש לנו  גב' זהבה הראל: 

 

 זה מה שתוציאי. זה מה שתוציאי.   גב' ברוריה אליעז: 

 

אז האדריכל יודע, המתכנן שבית הספר הזמין יודע בדיוק כמה יש   גב' זהבה הראל: 

   -והוא עושה 

 

 ולפי זה הוא יקבע.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 בדיוק לפי זה.   זהבה הראל: גב'  

 

 לפי זה הוא יקבע.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 טוב אז אנחנו מאשרים את כל התב"רים האלה.   מר יוסף ניסן: 

 

 כן.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 



 

 193 

   -412 מר יוסף ניסן: 

 

   -10.6אז בוא   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 לא, ללא תוספת.    :גב' עדי זנד

 

 י הכלה.  מרחב   10.6 גב' עדנה זטלאוי: 

 

 מרחבי הכלה, מי בעד?   מר יוסף ניסן: 

 

 מי בעד?   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 מרחבי הכלה כן.    :גב' עדי זנד

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 פה אחד.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 פה אחד.   מר יוסף ניסן: 

 

  111,800  על סך    מרחבי הכלה   2  –  412תב"ר  פה אחד  מליאת המועצה אישרה  :  החלטה 

 . משרד החינוך מימון  ב ₪  

 

 גן חדשני גם.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 .  10.7 גב' עדנה זטלאוי: 

 

 , גן חדשני מי בעד?  10.7גן חדשני   מר יוסף ניסן: 

 

 גן חדשני.    10.7 גב' עדנה זטלאוי: 

 

 גן חדשני.    10.7 מר יוסף ניסן: 
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 גן חדשני אותו דבר.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 כולם בעד.   מר יוסף ניסן: 

 

 פה אחד.   ' עדנה זטלאוי: גב 

 

אישרה  :  החלטה  המועצה  אחד  מליאת  חדשני   –  413תב"ר  פה  ₪     78,500  בסך    גן 

 . מימון משרד החינוך ב 

 

   -את רואה הכול  גב' ברוריה אליעז: 

 

 .  10.8 גב' עדנה זטלאוי: 

 

 מתקני כושר גופני.    10.8 מר יוסף ניסן: 

 

 ₪.    82,300על סך   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 ₪.    82,300 יסן: מר יוסף נ 

 

 ינג.  ' בלי המצ  פרופ' עפר לוי: 

 

 בלי המצ'ינג.    :גב' עדי זנד

 

 ₪ מי בעד?    82,300 מר יוסף ניסן: 

 

 ללא המצ'ינג.    :גב' עדי זנד

 

 ללא המצ'ינג.   מר יוסף ניסן: 

 

 ₪.    82,300 גב' עדנה זטלאוי: 

 

 נו.  אין מצ'ינג זה תוספת, זה לא מצ'ינג, זה תוספת של  מר יוסף ניסן: 
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 לא, אי אפשר בלי מצ'ינג.   : מר שלומי שטרית

 

 אבל אפשר, כתוב שאין מצ'ינג.    :גב' עדי זנד

 

 לא, אי אפשר.   : מר שלומי שטרית

 

 בלי התוספת שלנו.   פרופ' עפר לוי: 

 

 ינג.  ' בלי התוספת של המצ  מר יוסף ניסן: 

 

 ומאיפה תדעי אם כן או לא?   : מר שלומי שטרית

 

 ₪.    82,300מה זאת אומרת? אז אני מאשרת רק    ש: עייא   . גב' רונית ד 

 

 ₪.    82,300רק   : מר שלומי שטרית

 

 ₪ מי בעד?    82,300 מר יוסף ניסן: 

 

 ₪.    82,300רק   : מר שלומי שטרית

 

 ₪.    82,300 מר יוסף ניסן: 

 

 כן.    :גב' עדי זנד

 

 פה אחד.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

איפה  : מר שלומי שטרית לדעת  גם  מבקש  אני  האלה    ועדנה  הכושר  מתקני  יהיו 

 בבקשה.  

 

   -אתה מבקש  גב' עדנה זטלאוי: 

 

אז חבר'ה אתם רוצים לדעת איפה יהיו המתקנים או שלא? אז זה   : מר שלומי שטרית

   -בכפוף, בכפוף שחברי המועצה, אישור שנדע 
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 אתרים.    2אנחנו בודקים   מר יוסף ניסן: 

 

 ה? זה יוצר אנטגוניזם.  למה להשאיר את זה... בשביל מ  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 כשנחליט אנחנו נביא את זה לפה.   מר יוסף ניסן: 

 

   -עדנה, זה בכפוף  : מר שלומי שטרית

 

 מטר מבית הספר.   500זה יהיה   מר יוסף ניסן: 

 

   -אני מבקש שזה יהיה בכפוף  : מר שלומי שטרית

 

 ברחוב סייפן?    :גב' עדי זנד

 

 דעו, יאשרו את המקומות.  לזה שחברי המועצה פה יי  : מר שלומי שטרית

 

 מקומות הם סימנו.    2 גב' זהבה הראל: 

 

 אז מה המקומות?    :גב' עדי זנד

 

   -שלומי מבקש לקבל  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 האפשרויות?    2מה    :גב' עדי זנד

 

   -אין סודיות יש פה ליד בית הספר  מר יוסף ניסן: 

 

 נכון, ליד בית הספר יש מתקנים.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 יש מאחור מתקנים שהם כבר ישנים, ממש בגב של בית הספר.   מר יוסף ניסן: 

 

 בדרך לבית הכנסת.    :גב' עדי זנד
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דשא   מר יוסף ניסן:  חלקת  כן  גם  המתנ"ס  ליד  בכניסה  יש  הכנסת.  לבית  בדרך 

   -שחשבנו גם עליה לעשות. ויש 

 

 אם ילדים יוצאים מבית הספר...    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

יש פה ליד גן המשחקים יש חלקת דשא גם כן קטנה שיכול להיות   ניסן: מר יוסף  

 שגם.  

 

 אבל פה יש לכם...    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ... כל המתנ"ס.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 לא, לא, בצד הזה. זה מתקנים אחרים לגמרי.   מר יוסף ניסן: 

 

   -... יש לך בכניסה, אז אתה עושה מטר   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אני עושה מתקנים אחרים, לא כאלה.  ר יוסף ניסן: מ 

 

 מטר מבית ספר.    500יש לנו מגבלה רונית. אסור לנו להתרחק   גב' זהבה הראל: 

 

 הבנתי.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אבל המתנ"ס.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אז באמת אחת המחשבות היה ממש בכניסה למתנ"ס.   גב' זהבה הראל: 

 

 יפה?  א  גב' ברוריה אליעז: 

 

 זה פחות טוב, זה פחות טוב, אני מסכים.   מר יוסף ניסן: 

 

 -או בכניסה  גב' זהבה הראל: 

 

 )מדברים יחד(  
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 ליד בית המייסדים, משמאל לבית המייסדים.   גב' זהבה הראל: 

 

אישרה  :  החלטה  המועצה  אחד  מליאת  גופני    –  414תב"ר  פה  כושר  סך  מתקני     על 

 . מימון משרד החינוך ב ₪    82,300

 

 (  1אישור חוק עזר ללהבים )הסדרת שירותי שמירה ואבטחה( )תיקון מספר    -  11לסעיף  

 . 2022  –התשפ"ב  

 

שמירה   מר יוסף ניסן:  שירותי  הסדרת  ללהבים,  עזר  חוק  אישור  חברים,  טוב 

 ואבטחה.  

 

גדולה.   : מר שלומי שטרית בעיה  זו  גדולה,  בעיה  מאוד  זו  מאוד  לבעיה  הגענו  פה 

 ..  גדולה. אני רוצה. 

 

 יגאל, אתה רוצה לומר על זה משהו?   מר יוסף ניסן: 

 

של   עו"ד יגאל ברק:  רק  תיקון  הוא  שלמעשה  עזר,  חוק  תיקון  על  פה  מדובר  כן. 

 התעריף שנגבה לגבי... שנקבע לפי חוק העזר.  

 

 זה סוג של היטל למעשה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 זה היטל נוסף.  : מר שלומי שטרית

 

   -א היטל נוסף, זה זה ל  עו"ד יגאל ברק: 

 

 .  3.7-לא, אתה כבר משלם את ה  גב' עדנה זטלאוי: 

 

האחרונות   עו"ד יגאל ברק:  בשנים  גובה  המועצה  קיים.  היטל  של  הסכום  עדכון 

   -היטל שמירה 

 

נגד   גב' עדנה זטלאוי:  תביעה  והייתה  שמירה  אגרת  פעם  שהייתה  זוכרים  אתם 
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 לפי היטל.    חולון, ואז עשו עם זה סדר וכל הרשויות גובות 

 

כן,... זה לא היטל זה אגרה, כי זה תשלום שגרתי, אבל לא משנה,   עו"ד יגאל ברק: 

 אגרת שמירה.  

 

 היטל שמירה?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 כן, כי היטל זה נגבה פעם אחת בהיתר, אגרה נגבית...   עו"ד יגאל ברק: 

 

 נכון, וזה נגבה לאורך השנה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

אגרת   רק: עו"ד יגאל ב  מקרה  בכל  שמירה.  היטל  לא  שמירה  אגרת  זה  למעשה  אז 

לאור   סכום,  עדכון  על  זה  פה  שמדובר  מה  וכל  החוק.  לפי  מטראז',  לפי  נגבית  שמירה 

לא   הוא  אחרת  שנים,  בכמה  פעם  תחשיבים  לעדכן  דורש  הפנים  משרד  התחשיבים. 

   -מאשר חוקי עזר 

 

 שנים.    5-נדמה לי שאחת ל  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 שנים.    5-אחת ל  עו"ד יגאל ברק: 

 

 שנים כן.    5-אחת ל  מר יוסף ניסן: 

 

את   עו"ד יגאל ברק:  לרענן  פעם  מידי  צריך  באמת  כי  הפנים,  משרד  של  דרישה  זו 

 התחשיבים. ערכנו תחשיב חדש, עודכן הסכום. הסכום שמשרד הפנים אישר אותו.  

 

 אישר אותו.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 ולינג ולמעשה צריך רק לאשר אותו.  ר -בפרה  עו"ד יגאל ברק: 

 

דיון,   עייאש:   . גב' רונית ד  לידי  בא  זה  עיריות  ישיבות  המועצות  בכל  זה,  באמת  אני 

   -וצריך 

 

 בוודאי, כולם צריכים לעדכן את התעריפים שלהם.   עו"ד יגאל ברק: 
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 כן, לתקן את חוק העזר.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 ן הוא תעריף עדכון זהה? התעריף שזה עודכ   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -לא, לא, כל אחד  עו"ד יגאל ברק: 

 

 אז איך הוא הולך?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 לא, לא, זה תחשיב פרטני למועצה, זה לא עדכון זהה...   עו"ד יגאל ברק: 

 

   -3-אוקיי, אז איך הולך ה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 זה מה שמשרד הפנים מאשר.   מר יוסף ניסן: 

 

ג'יגה   אל ברק: עו"ד יג  של  תחשיב  פה  יש  אבל  תחשיב...  פה  יש  תחשיב,  פה  יש 

 שאישרו לפי הצעות והכנסות, ואמרו זה התחשיב שמאשרים לכם.  

 

 ₪ הזה?    3.73-ועכשיו התושבים משלמים את ה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ₪ הם משלמים.    3.73כן,   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 ן.  כ  עו"ד יגאל ברק: 

 

 -₪   3.73אה לא סליחה, במקום    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ₪ למ"ר.    3.73 גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אגורות.    21אגורות, זה    ₪19 כן, זה    3.94 מר יוסף ניסן: 

 

 למה העדכון השנתי הזה?    עייאש:   . גב' רונית ד 
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 שנתי.    5זה לא עדכון שנתי, זה עדכון   עו"ד יגאל ברק: 

 

 שנתי הזה.    5-עדכון ל   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

עזר   עו"ד יגאל ברק:  חוק  לכל  היום הוא  גם מכניס,  הוא  דורש,  שוב, משרד הפנים 

 -שהוא מאשר, שיש בו גביית כספים 

 

   -, זה לא משהו ש רונית הכול הולך לשמירה  מר יוסף ניסן: 

 

   -... כשיטה משרד הפנים דורש  עו"ד יגאל ברק: 

 

 אנחנו נצביע לא.   : מר שלומי שטרית

 

מוגבלת   עו"ד יגאל ברק:  תהיה  לפיהם  שהגבייה  בזמן,  מוגבלים  יהיו  עזר  שחוקי 

 שנים.    5בזמן, על מנת להכריח את הרשויות לעשות תחשיב חדש כל  

 

   -אני אצביע לא, ואני אגיד למה אני אצביע לא. ראשית  : מר שלומי שטרית

 

 מי בעד העדכון?    אז בוא תצביע ותסביר אחרי זה. מי בעד העדכון?  מר יוסף ניסן: 

 

 בעד.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 רונית?   מר יוסף ניסן: 

 

 שמה?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 של חוק העזר.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 מי בעד עדכון חוק העזר.   מר יוסף ניסן: 

 

 ₪.    3.9-₪ ל   3.7-של חוק העזר. שהתעריף למ"ר יעלה מ  גב' עדנה זטלאוי: 
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 הוא לא עלה.    שנים   5-אחרי ש  פרופ' עפר לוי: 

 

 אז תדגישו שהוא לא עלה.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 ₪ שנתי.    40-חגית אמרה שזה מתבטא ב  גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -יש לי שאלה, אני מכירה... את התביעה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 את הבג"צ כן שהיה.   : מר שלומי שטרית

 

 את הבג"צ שהיה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 נכון.   : גב' עדנה זטלאוי 

 

 שהחזירו לתושבים.   : מר שלומי שטרית

 

 עכשיו?   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 לא בעבר, עכשיו, עכשיו. הגבייה לא הייתה חוקית.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

הזאת   מר יוסף ניסן:  לגבייה  הפנים  משרד  של  אישור  יש  אישר,  משרד  הנה  אבל 

 עכשיו.  

 

 ת זה.  רגע, אולי הם לא תיקנו א  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 מאיפה אנחנו יודעים שהוא אישר?   : מר שלומי שטרית

 

 מה לא תיקנו סליחה?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

אולי הם לא תיקנו את אגרת השמירה כמו שהייתה לנו שזו גבייה   גב' עדנה זטלאוי: 

 לפי בית.  

 

 אה אגב משרד הפנים אמור לאשר את זה דרך אגב.  מר יוסף ניסן: 



 

 203 

 

סגור   גב' עדנה זטלאוי:  מחיר  שמירה,  אגרת  של  גבייה  הייתה  פרמטרים,  כמה  היו 

 לבית, מחיר סגור לעסק, מחיר סגור לבית מלון, זה מה שהיה.  

 

 רגע חברים, דני כן. סיימת?   מר יוסף ניסן: 

 

 לא, עדנה הייתה באמצע. שהיא תסיים.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 את רוצה לסיים?   מר יוסף ניסן: 

 

 לא.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 לא, אוקיי.   מר יוסף ניסן: 

 

 אני רוצה לומר לחברים, לאור השאלות שעולות.    מר דני ביטון: 

 

 הוא מבקש שתקשיבו לו.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 אנחנו בודקים את הבג"צ.   : מר שלומי שטרית

 

 אני רוצה לומר לאור השאלות שעולות.    מר דני ביטון: 

 

 אבל יידעת אותם?   מר שמואל לביא: 

 

 כן, כן.   מר יוסף ניסן: 

 

   -כשבחנו את ההוצאות   מר דני ביטון: 

 

 הוא דיבר על זה בתחילת הישיבה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -כשבחנו את ההוצאות הצפויות של   מר דני ביטון: 

 

 במה הוא היה צריך לעדכן אותנו?    :גב' עדי זנד
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 של מחלקת הביטחון.    מר דני ביטון: 

 

 לדני לדבר חברים.    תנו  מר יוסף ניסן: 

 

 כן, בואו נשמע.   : מר שלומי שטרית

 

ניסיון    מר דני ביטון:  לאור  הביטחון  מחלקת  של  הצפויות  ההוצאות  את  כשבחנו 

גילינו שיש גם פער. את הפער הזה יחד עם משרד   העבר, ולאור הצפי של השנה הזאתי, 

הצפוי  העלייה  בין  הלימה  מוצאים  אנחנו  הגזברית,  עם  ויחד  ההוצאות,  הפנים  לבית  ה 

 ממש הלימה של על השקל.  

ה  של  הצפויה  העלייה  בין  הלימה  יש  אומרת  מחלקת    19-זאת  הוצאות  לבין  אגורות 

הביטחון. כל הכסף הזה הוא אחד על אחד, הוא הולך לכסות את פערי השמירה וכל סך  

   -ההוצאות. יחד עם משרד הפנים 

 

 הוא בחוק?    זה בחוק? זה בחוק? ההיטל הזה  : מר שלומי שטרית

 

   -כרגע משולם   מר דני ביטון: 

 

   -החלטתם לקחת מהתושבים יותר כסף   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 עוד כסף.   : מר שלומי שטרית

 

 על שמירה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -₪   3.7... משולם    מר דני ביטון: 

 

 תגידו את זה וזהו.   : מר שלומי שטרית

 

 עכשיו?    אז איזה היטל   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 איזה היטל? איזה השבחה.   : מר שלומי שטרית
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   -שנים לא העלינו   5עדכון התעריפים,   מר יוסף ניסן: 

 

   -אני מתנגד  : מר שלומי שטרית

 

 באגורה.   מר יוסף ניסן: 

 

   -אה הבנתי   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 להעלות לתושבים, אמרתי לך.   : מר שלומי שטרית

 

 פנים מסכים זה, זה, לא הבנתי כלום.  משרד ה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 משרד הפנים אמור לאשר את זה בסוף.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא רגע, שיאשר ואז זה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 משרד הפנים אמור לאשר. אתה משקר לנו בפנים.   : מר שלומי שטרית

 

   -אבל אתה צריך פה לאשר. הנה זה מכתב שנשלח  מר יוסף ניסן: 

 

 אתה משקר לנו בפנים. לא תהיה העלאה.   : טריתמר שלומי ש

 

   -דני, דני, מה... שנלחמו על זה והבג"צ ניצח? כאילו התושבים   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אבל זה הולך ליישום משרד הפנים בסוף.   מר יוסף ניסן: 

 

   -תן לי, אני שאלתי שאלה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מה זה קשור?   : מר שלומי שטרית

 

 מה קרה במיתר שבג"צ ניצח.    עייאש:   . ית ד גב' רונ 

 

   -אני לא בקיא, אני תושב מיתר אבל אני לא בקיא   מר דני ביטון: 
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 איפה הבג"צ? תעביר לי אותו.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 זו הייתה מלחמה מאוד גדולה במיתר, ולא העלו את התעריף.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מהומה, אבל אני לא בקיא.  אני יודע שהייתה שם    מר דני ביטון: 

 

 זה מופיע בחוק עזר הגדרת שירותי שמירה ואבטחה.   : מר שלומי שטרית

 

 נו כן.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 הארכת חוק עזר, זה נפל להם בבג"צ.   : מר שלומי שטרית

 

 זה נפל להם בבג"צ.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 הסדרת שירותי שמירה ואבטחה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 כי זה לא עבר.    עייאש:   . רונית ד גב'  

 

, אני  -אם את רוצה שאני אתייחס, אני אומר שאני לא זוכר את ה  עו"ד יגאל ברק: 

פרטים  בדיוק  זוכר  לא  אני  זה.  את  בדקתי  ואני  במועצה  בזמנו  עלה  שזה  רק  זוכר  אני   ,

 זוכר שההסכמה הייתה לאשר... אם אני זוכר נכון כל מה שעדנה אמרה...  

 

 ד(  )מדברים יח 

 

אני חושב שהייתה שם בעיית חוקיות שנגעה לזה שהם גבו לא לפי   עו"ד יגאל ברק: 

 מטראז', אם אני זוכר נכון.  

 

 אבל כל החוק החדש הוא כזה נגבה לפי מטראז'.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

לגבי   עו"ד יגאל ברק:  להבים  של  העזר  חוק  בוודאות,  אומר  שאני  מה  מקרה  בכל 

   -גביית היטל כאגרה 
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 הסדרת שירותי שמירה.   ב' עדנה זטלאוי: ג 

 

חוקי  עו"ד יגאל ברק:  תיקון  הוא  הכל  בסך  הוא  שלו  והתיקון  הכללים,  לפי  הוא   ,

   -תעריף, והוא היה חוקי לפני, הוא יהיה חוקי אחרי 

 

   -שלומי, שלומי  מר יוסף ניסן: 

 

 ... כמו שאמרתי דורש עדכון פעם בכמה שנים.   עו"ד יגאל ברק: 

 

רונית   כמה    עייאש:   . ד גב'  מחליט  אתה  השנה  בתחילת  תקציב,  כמו  זה  דורש?  זה  מה 

לי ארנונה לתושבים שנחליט   כמו שיש  ואומר,  בא  עכשיו אתה  ביטחון.  על  אתה מוציא 

   -להעלות להם, יש אגרת שמירה שאני מחליטה להעלות עליהם. מצאת עוד כלי 

 

   -נמצא פה אדוני המבקר שהוא תושב מיתר  : מר שלומי שטרית

 

   -אבל הקב"ט מסביר לך  מר יוסף ניסן: 

 

   -הוא... את החומר, תסביר לנו  : מר שלומי שטרית

 

חור   מר יוסף ניסן:  לנו  יהיה  הזה,  הכסף  את  נגבה  לא  אם  שלנו  שבתחשיב 

הגברת   לטובת  זה  השמירה.  הגברת  לטובת  הולך  הזה  התקציב  המועצה.  של  בתקציב 

 .  השמירה. זה המוקד שאנחנו צריכים לפתוח פה 

 

 עכשיו יש לי שאלה.    :גב' עדי זנד

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 מאוד פשוטה.    :גב' עדי זנד

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

   -לפני חודש אישרת תקציב   :גב' עדי זנד
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   -אני לא  : מר שלומי שטרית

 

 ידעת את זה גם לפני חודש, למה לא שמת את זה בתקציב?    :גב' עדי זנד

 

 ? את מה  מר יוסף ניסן: 

 

 בביטחון, בתקציב הביטחון.   : מר שלומי שטרית

 

 בביטחון, יכולת לשים את זה.    :גב' עדי זנד

 

   -אמרת  : מר שלומי שטרית

 

   -כי זה לא היה נוח, כי רציתם להראות   :גב' עדי זנד

 

על   : מר שלומי שטרית ועוד  התושבים,  על  רוצה  אתה  עוד  מהתושבים,  לסחוט  עוד 

 יש פה עוד מישהו שרוצה?    התושבים. אני מצביע נגד, 

 

 רגע שנייה, הוא לא העלה את זה להצבעה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 ... על התושבים.   : מר שלומי שטרית

 

 רגע, רגע.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 , נו, שב.  שלומי, שב, שב  מר יוסף ניסן: 

 

 תעלה את זה להצבעה בבקשה, אני רוצה ללכת כבר.   : מר שלומי שטרית

 

 שנים לא עדכנו?    5רגע,   ה אליעז: גב' ברורי 

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

   -שנים חייבים לעדכן את ה   5כל   גב' עדנה זטלאוי: 
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 ₪ לבית אב לשנה.    40-מדובר אגב ב  מר יוסף ניסן: 

 

 זה כמו הפלאפל...   :גב' עדי זנד

 

 )מדברים יחד(  

 

להע  : מר שלומי שטרית חייב  לא  אתה  זה,  את  להעלות  חייב  לא  אתה  זה.  ...  את  לות 

 יש חובה לעדכן, אבל לא חייב להעלות את זה.  

 

 מה...?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 שזה כמו הפלאפל של לפני שנתיים.    :גב' עדי זנד

 

 כן.   : מר שלומי שטרית

 

 איפה צלחת?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 הפלאפל והשתייה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 וזה?  אבל זה באמת... הפלאפל   גב' ברוריה אליעז: 

 

 עוד פלאפל ועוד פלאפל הגענו כבר לאנגוס.   : מר שלומי שטרית

 

 שתיות המשפחה תעמוד בזה.    2-פלאפל ו   2לא, גם עם   גב' ברוריה אליעז: 

 

   -ברוריה, מה שרציתי להגיד   :גב' עדי זנד

 

מה שאני אמרתי, אני אחזור על זה, שנצטרך עוד פעם ארנונה. מה   גב' ברוריה אליעז: 

 ד עדי?  רצית להגי 

 

   -אני רציתי להגיד שלפני חודש עבר פה תקציב   :גב' עדי זנד

 

 אה.   גב' ברוריה אליעז: 
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גם לפני חודש. אם    :גב' עדי זנד ידעו  ולפני חודש את אותו דבר שיודעים היום 

 לא ידעו אז אוי ואבוי לנו. ואם ידעו את זה, אז למה זה לא הופיע בתוך התקציב?  

 

 אז למה?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 זה הופיע, בטח שזה הופיע.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא, זה לא הופיע כאגרה נוספת.    :גב' עדי זנד

 

 העלאת התקציב של הביטחון מופיעה, מה זאת אומרת?   מר יוסף ניסן: 

 

התושבים,    :גב' עדי זנד על  זה  את  מגלגל  אתה  עכשיו  אבל  התקציב,  העלאת 

 למה?  

 

 ת למה?  מה זאת אומר  מר יוסף ניסן: 

 

 למה אתה מגלגל את זה על התושבים?    :גב' עדי זנד

 

 כי מישהו צריך לממן את זה. מה לעשות?   מר יוסף ניסן: 

 

 אתה תוריד מדברים אחרים.    :גב' עדי זנד

 

   -אז נכון  מר יוסף ניסן: 

 

 תוריד מדברים אחרים.    :גב' עדי זנד

 

 מאשר את זה פה.  כדי לא להוריד מדברים אחרים, אני   מר יוסף ניסן: 

 

 לא, לא, לא, לא. לא נכביד על התושבים עוד היטלים.   : מר שלומי שטרית

 

   -אין בעיה. טוב, בקיצור  מר יוסף ניסן: 

 



 

 211 

   -אבל חבר'ה  גב' ברוריה אליעז: 

 

 שלא יגידו שעושים לכם מחטף, תביאו אותם, תביאו אותם.   מר יוסף ניסן: 

 

   -דני, דני  גב' ברוריה אליעז: 

 

   -זה בסדר גודל של מדד  עפר לוי: פרופ'  

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 שנים.    5אינפלציה של   פרופ' עפר לוי: 

 

 אגורות, נו באמת.    20כן נו מה זה, זה   מר יוסף ניסן: 

 

   -₪ ל   40זה    מר דני ביטון: 

 

 ₪ לשנה?    40 גב' ברוריה אליעז: 

 

 לא, לא, לחודשיים.    מר דני ביטון: 

 

 ₪ לחודש.    20 גב' ברוריה אליעז: 

 

 ₪.    ₪40 או שזה הכול ביחד? תוספת    40תוספת   : מר שלומי שטרית

 

   -אגורות בממוצע   17  מר דני ביטון: 

 

 לא, לא, לא באגורות, כמה כסף זה בחודש?   : מר שלומי שטרית

 

   -₪   3.90  מר דני ביטון: 

 

 נקודה בכסף.    3לא   : מר שלומי שטרית

 

 שלומי.    ₪ לבית אב לשנה,   40זה   מר יוסף ניסן: 
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 ₪ לחודשיים.    40לא,    :גב' עדי זנד

 

 אני לא מאמין, הוא לא יודע. לך יוסי אנחנו לא מאמינים.   : מר שלומי שטרית

 

 לא, איך לחודשיים?   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 )מדברים יחד(  

 

 ₪ לשנה.    40 גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -מול   3.74זה   מר יוסף ניסן: 

 

 אגורות כפול המטראז' שלך, בואי תעשי חשבון.    20תקשיבו זה   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 שנה לחשבון דו חודשי.    40זה בערך    מר דני ביטון: 

 

 סליחה אני טעיתי, זה לחשבון דו חודשי.   מר יוסף ניסן: 

 

 אה בבקשה.    :גב' עדי זנד

 

 ₪.    40  מר דני ביטון: 

 

 אתה תמיד טועה.   : מר שלומי שטרית

 

 ₪ לבית אב?    40י את זה קודם. מי אמר  גם אתה אמרת ל  מר יוסף ניסן: 

 

 אגורות כמה זה?    20מ"ר כפול    200 גב' עדנה זטלאוי: 

 

 תעלה בבקשה להצבעה.   : מר שלומי שטרית

 

 למה חייבים, זה לא כל כך מעט, למה חייבים את זה?   גב' ברוריה אליעז: 
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   -ברוריה, ברוריה  מר יוסף ניסן: 

 

   לא, שהוא יסביר.  גב' ברוריה אליעז: 

 

 ברוריה אני אסביר לך.   מר יוסף ניסן: 

 

 ואז נוכל להצביע.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 מצוין.   מר יוסף ניסן: 

 

 אז נוכל להצביע.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 דני, תסביר מה ההוצאות של האבטחה לשנה.   מר יוסף ניסן: 

 

 דני תסביר בבקשה.   גב' ברוריה אליעז: 

 

   -תראו אנחנו   מר דני ביטון: 

 

 שכשנצביע נדע מה הצורך.   גב' ברוריה אליעז: 

 

פונקציה    מר דני ביטון:  זה  רואה  המוקד  רואה.  מוקד  הקמנו  כל  קודם  אנחנו 

חדשה, עוד לא הצגתי אותה בפניכם, אבל זה משהו דרמטי שנכנס ליישוב. מוקד מבצעי  

המוקד   את  גם  לתוכו  של    106שמכנס  המצלמות  בכל  שצופה  המוקד  את  וגם  האזרחי, 

כדי   המאבטחים,  שכר  את  הגדלנו  שתיים,  אחד.  זה  מענה,  ונותן  אמת  בזמן  היישוב 

ב  העלינו  איכותי,  אדם  כוח  למשוך  כדי  יותר,  טובה  אדם  כוח  איכות  את    3-לעודד   ₪

 שכר המאבטחים.  

 

 כן.   גב' ברוריה אליעז: 

 

בכניסה    מר דני ביטון:  המחסומים  את  לאייש  הצורך  עם  יחד  הזה  העולם  כל 

 , והסיור שנותן מענה לשרונית, הגדיל בנפח מסוים את הצרכים של הביטחון.  ליישוב 

 

 דני, למה לא לקחו את זה בתקציב?    עייאש:   . גב' רונית ד 



 

 214 

 

   -דני, דני, סליחה, סליחה דני  : מר שלומי שטרית

 

 יש עלייה בתקציב.   מר יוסף ניסן: 

 

   -אבל דני, דני סליחה  : מר שלומי שטרית

 

 רגע, רגע, עוד משהו יש לומר? עוד משהו אתה רוצה לומר?   : גב' ברוריה אליעז 

 

   -זה בגדול ה   מר דני ביטון: 

 

את   גב' ברוריה אליעז:  כשעשינו  בחשבון  זה  את  לקחו  לא  אם  שואלים  הם  עכשיו  אז 

 התקציב.  

 

את    מר דני ביטון:  בחנו  השנה,  בסוף  הגזברית  עם  ישבתי  אני  אומרת,  זאת  מה 

גילינו שיש לנו פער. מול משרד הפנים אנחנו מזהים  ההוצאות מול הצפי של   ההכנסות, 

   -או מדברים מדסקסים, יש לנו יכולת וזה הגיעה השעה, להעלות את ה 

 

 את אגרת שמירה.   מר יוסף ניסן: 

 

 -אגורות, ובמקרה יצא באמת   20-את אגרת השמירה ב   מר דני ביטון: 

 

 להעלות לתושבים.  זה פשוט מקור ארנונה נוסף    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -אני אומר   מר דני ביטון: 

 

על   : מר שלומי שטרית להכביד  רוצה  ניסן  שיוסי  מה  זה  התושבים,  על  להכביד 

 התושבים.  

 

   -אני אומר ב   מר דני ביטון: 

 

 לא יהיה.   : מר שלומי שטרית
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 ומה קרה?   גב' ברוריה אליעז: 

 

כשביצענו   מר דני ביטון:  הלימה,  שיצאה  ובתמים  הזאת   באמת  הסימולציה  ,  את 

ב  השמירה  אגרת  את  ההוצאות    19-20-והעלינו  בין  הלימה  זיהינו  האלו,  אגורות 

תחשיב   לבצע  והצלחנו  אותנו,  מחייב  הפנים  שמשרד  במה  עמדנו  וכאילו  להכנסות, 

 שמירה שאושר על ידי משרד הפנים.  

 

 .  לא, הוא לא אושר על ידי הפנים, הוא צריך להיות מאושר  מר יוסף ניסן: 

 

 חזי רז אישר לנו אותו.    מר דני ביטון: 

 

 דני, דני, דני, אני רוצה פה, אני רוצה לומר כמה דברים. אחד,   : מר שלומי שטרית

 

 אתה יכול בבקשה אבל לשבת שלומי?   מר יוסף ניסן: 

 

 מה זה מפריע לך שאני עומד?   : מר שלומי שטרית

 

 ת שלומי.  זה מפריע לי שאנשים עומדים, בחייא  מר יוסף ניסן: 

 

 אז אני...   : מר שלומי שטרית

 

 באמת תכבד.   מר יוסף ניסן: 

 

 נו תכבד את זה, שב.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 שב.   מר יוסף ניסן: 

 

 מה זה מפריע לך שאני עומד?   : מר שלומי שטרית

 

 זה מפריע שלומי נו.   מר יוסף ניסן: 

 

 דני?   : מר שלומי שטרית
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 כן.    מר דני ביטון: 

 

רוצה   : שטרית מר שלומי לא  ברשותך  שאני  הזויים,  דברים  כמה  פה  יש  תשמע, 

יודע הטיפש הגדול שמתנגד כל הזמן. אתם באתם   כי אני אצא כזה אתה  להתנגד להם, 

שזה   לכם  אמרתי  לכם,  אמרתי  אני  קורא.  מוקד  להקים  רוצים  שאתם  ואמרתם 

זה   רוצים  שאתם  הזאת  שהגדר  גם  לכם  אמרתי  בהתחלה  מיליו   9,  8,  7מיליונים.   ₪ ן 

 שהוא בא ואמר שזה מיליון ₪. הרי אני יודע, אתה מבין אני יודע עם מי יש לי עסק.  

 

 אף פעם לא אמרתי מיליון ₪ שלומי.   מר יוסף ניסן: 

 

יודע לאן אנחנו הולכים    10-, ו 8,  7מיליון ₪, וזה    2 : מר שלומי שטרית מיליון ₪. אני 

   -דני. לא יעזור, מוקד קורא 

 

 רואה.   אוי: גב' עדנה זטל 

 

ים   : מר שלומי שטרית זה  נוסף,  למוקד  להתחבר  שוב,  זה  את  לבחון  ממך  מבקש  אני 

לא   אנחנו  הזאת.  ומהגדר  מהמוקד  תתרסק  הזאת  המועצה  ניפול,  אנחנו  כסף,  של 

לא   קורא.  מוקד  של  הנושא  לגבי  כלכלית  תכנית  עשיתם  לא  זה.  את  להחזיק  מסוגלים 

   -עשיתם תכנית 

 

 רואה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

שעות    24אתם לא מבינים מה זה מוקד, מוקד זה מנהל מוקד, זה   : מר שלומי שטרית

 עובד, זה סייר שהולך, אנחנו לא מסוגלים לעמוד בזה. אני רוצה יותר ממך מוקד.  

 

 אבל הנה דני אומר שכן.   מר יוסף ניסן: 

 

 אני רוצה יותר ממך מוקד.   : מר שלומי שטרית

 

   -המקצוע   אבל איש  מר יוסף ניסן: 

 

לחלום   : מר שלומי שטרית לא  לחלום,  לא  רוצה  אני  אבל  גדר.  ממך  יותר  רוצה  אני 

₪    ₪50 פה עוד    40ושהיישוב הזה יפשוט רגל. אתה מבין דני? עכשיו פה זה מתחיל, עוד  
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תראו    200ועוד   רצינית,  בצורה  המוקד  של  התוכנית  עם  תבוא  יד.  לזה  אתן  לא  אני   .₪

   -לנו בדיוק כמה זה יעלה 

 

 נציג את זה בישיבה הבאה את כל נושא המוקד.    מר דני ביטון: 

 

לא   : מר שלומי שטרית אתם  המון,  לכם  יעלה  זה  דני,  המסמכים  כל  את  רוצה  אני 

 מבינים כמה שזה יעלה.  

 

 אני יודע בדיוק על השקל...    מר דני ביטון: 

 

ו  : מר שלומי שטרית והעליתם,  למאבטחים,  השכר  את  העליתם  כבר  העליתם,  אתם 

והעליתם. הכול בסדר, אני רוצה ביטחון יותר ממך ולא פחות ממך. אבל אני לא מאמין  

שאנחנו מסוגלים לעמוד במוקד ובגדר. ולכן אני מבקש תעשו עבודה רצינית בנושא הזה  

 ותבואו.  

 

   -ואני לא מאמינה שכל פעם   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ים להחזיק מוקד?  מוקד להחזיק? אנחנו מסוגל  : מר שלומי שטרית

 

   -באים ומכניסים   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אתם יודעים מה זה מוקד?   : מר שלומי שטרית

 

   -את היד לכיס של התושב בשקט בשקט   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 בוודאי.   : מר שלומי שטרית

 

 ₪, לא יכול להיות.    ₪30 עוד    40עוד    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

ל   :גב' עדי זנד רוצה  התקציב  אני  שכשבישיבת  קטן,  אחד  דבר  עוד  הוסיף 

על   הכסף,  יבוא  ומאיפה  מספיק  מתוקצב  שלא  הלאה,  וכן  הרואה  המוקד  לגבי  אמרתי 

הכסף ביטחון וזה. אז אמרו לי על מה את מדברת, כל הביטחון מתוקצב במלואו, כדאי  

זה   לי  הסבירו  שלא  שמה  יודעת  אני  עכשיו  אז  הדברים.  על  כשמסבירים  שתקשיבי 
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 צריך עכשיו לקחת כסף מהתושבים, כדי לממן את הסעיף בתקציב שלא היה... ש 

 

 נו באמת.  אבל מה את עושה מזה עניין עדי?   מר יוסף ניסן: 

 

 לא, זה כן עניין, אני אגיד לך למה זה כן עניין.   : מר שלומי שטרית

 

   -אנחנו רוצים לשפר  מר יוסף ניסן: 

 

 אתה משקר לנו.    :גב' עדי זנד

 

 אוי נו תפסיקי עדי. עדי, את מגזימה.   ף ניסן: מר יוס 

 

 נכון.   : מר שלומי שטרית

 

 את פועלת לא בהגינות עדי.   מר יוסף ניסן: 

 

 אני?    :גב' עדי זנד

 

 פעמים עדי.    10עדי, לפני שתקריאי לי שקרן תחשבי   מר יוסף ניסן: 

 

 יוסי, תפסיק עם האצבע.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 עדי,  מר יוסף ניסן: 

 

 תיתבע אותה? אתה תיתבע אותה?   : מר שלומי שטרית

 

 עדי, זה לא יפה מה שאת עושה עכשיו.   מר יוסף ניסן: 

 

 תפסיק עם האצבע.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 את סתם פוגעת, וזה לא לעניין בכלל.   מר יוסף ניסן: 

 

 הוא יתבע אותך.   : מר שלומי שטרית
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 בכלל.   מר יוסף ניסן: 

 

   -י אנ   :גב' עדי זנד

 

 ואל תפתחי את זה, תעשי לי טובה, זה לא יפה מה שאת עושה.   מר יוסף ניסן: 

 

 תפסיק עם האצבע.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -זה פשוט  מר יוסף ניסן: 

 

 תפסיק עם האצבע.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 וזה לא לעניין.    זה לא הוגן, זה לא הוגן, וזה לא קולגיאלי  מר יוסף ניסן: 

 

   -אני חושבת   :נדגב' עדי ז

 

 אני חייב לומר לך.   מר יוסף ניסן: 

 

   -שמה שעשית   :גב' עדי זנד

 

 אתה קנית את זה ביושר, אתה קנית את זה ביושר יוסי.   : מר שלומי שטרית

 

לא    :גב' עדי זנד מאוד  היה  התקציב,  בישיבת  לי  אמר  שעפר  שמה  חושבת  אני 

 הוגן ולא קולגיאלי.  

 

   -תה עשית וא   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -ואתה זה. אז אני חושבת שזה לא   :גב' עדי זנד

 

 אתה עשית עם זה משהו?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 כשמתנהגים לא קולגיאלי אז בואו נדבר על כולם על קולגיאלי.    :גב' עדי זנד
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 אני פעם קראתי לך שקרנית? אני פעם קראתי לך שקרנית?   מר יוסף ניסן: 

 

 י שבמקרה הזה אני חושבת שאתה משקר לי.  אמרת   :גב' עדי זנד

 

 במה?  במה?   מר יוסף ניסן: 

 

   -על העניין של הביטחון, שאמרתם   :גב' עדי זנד

 

   -באת ואמרת היטל זה משרד הפנים  : מר שלומי שטרית

 

   -מה משקרים בזה? אומר לך דני פה ביושר רב  מר יוסף ניסן: 

 

 תבוא תגיד...   : מר שלומי שטרית

 

חור   סן: מר יוסף ני  לנו  גורם  זה  השמירה,  את  להגדיל  רוצים  בחשבון,  שהוא... 

 בתקציב ואת יודעת את זה.  

 

 לא, אמרת שמשרד הפנים אישר, זה רק לאשר את זה.   : מר שלומי שטרית

 

נו   מר יוסף ניסן:  משקרים?  שאנחנו  אומרת  את  עכשיו  לנו  לעזור  במקום  אז 

 באמת עדי, עדי?  

 

אח  גב' ברוריה אליעז:  את  האם  לייעל  אולי  אפשרות  שיש  שלומי,  של  דני  ההערה  רי 

   -המרכז קורא הזה? יש אפשרות 

 

 הוא לא קורא הוא רק רואה.   פרופ' עפר לוי: 

 

 הוא רואה.    :גב' עדי זנד

 

 מוקד רואה.   : מר שלומי שטרית

 

   -מוקד רואה ומקשיב  גב' ברוריה אליעז: 
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 היא ממשיכה לטעות כמו שלומי.    :גב' עדי זנד

 

על   גב' ברוריה אליעז:  דיבר  הוא  יעילות?  שהיא  איזו  לעשות  באמת  אפשר  האם 

 אפשרות, אני לא יודעת אם היא קיימת.  

 

 .  2018היא לא יודעת, ... מוקד רואה שפעל פה בשנת   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -שלומי  גב' ברוריה אליעז: 

 

 הוא לא עלה מיליון ₪.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -אתה דיברת  גב' ברוריה אליעז: 

 

 כן, אני שומע.   : מר שלומי שטרית

 

למה   גב' ברוריה אליעז:  אחר,  למשהו  זה  את  לחבר  אפשרות  על  דיברת  אתה 

 התכוונת?  

 

תקשיבי, אני אסביר, אני אסביר לך ברוריה. תראי, להקים מוקד   : מר שלומי שטרית

מיליון ₪ ועוד    מיליון ₪,   2רואה עם כל המצלמות שאנחנו אישרנו, ולקחנו הלוואות של  

   -ועוד 

 

 על מה עוד ועוד?   מר יוסף ניסן: 

 

   -כי אם אתה מוקד רואה  : מר שלומי שטרית

 

 על מה עוד ועוד?   מר יוסף ניסן: 

 

 על מה זה היה?   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 על מה עוד ועוד? למה להגיד סתם עוד ועוד?   מר יוסף ניסן: 
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הזיכרון  מה הבעיה? המוקד הזה הוקם  גב' עדנה זטלאוי:  רבותיי  היה, סליחה  , הוא 

 .  2018בשנת  ממש קצר. המוקד הזה עבד  

 

 עם מי הוא עבד?   : מר שלומי שטרית

 

   -משמרות   3-ב  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 ואז ביטלו אותו.    :גב' עדי זנד

 

 ולמה ביטלו אותו?   : מר שלומי שטרית

 

 ואז ביטלו אותו.    :גב' עדי זנד

 

 אותו?    למה ביטלו  : מר שלומי שטרית

 

 למה כמה ביטלו? ביטלו מיליון? כמה ביטלו?   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 בגלל ההוצאות.   : מר שלומי שטרית

 

   -מה היה הסעיף התקציבי  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 הוצאות, הוצאות.   : מר שלומי שטרית

 

 ... אותו.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 בזה.    לא עמדנו בזה. לא עמדנו בזה. לא עמדנו  : מר שלומי שטרית

 

   -אבל יש פה ועדת ביטחון שהחליטה על הדבר הזה  מר יוסף ניסן: 

 

 לא בוועדת ביטחון, זה עבר למועצה.   : מר שלומי שטרית

 

 וזה אנשי מקצוע שנכנסו.   מר יוסף ניסן: 
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 היה ויכוח על הדיון בתקציב, התקציב הראשון והורידו את זה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 ואתה ביטלת.  ...    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ואתה ביטלת.   : מר שלומי שטרית

 

 אני לא ביטלתי.   מר יוסף ניסן: 

 

 אתה הצבעת נגד...   : מר שלומי שטרית

 

 אני ביטלתי את המוקד?   מר יוסף ניסן: 

 

 כן.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ביטלתם, ביטלתם.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -כן, אתה ביטלת את המוקד   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -אני לא ביטלתי את המוקד  יוסף ניסן:   מר 

 

היו   גב' עדנה זטלאוי:  טלוויזיות,  היו  מצלמות,  היו  מוקד,  היה    3היה  משמרות, 

 הכול.  

 

 לא היה לכם כסף... היום יש? בגלל שיש בחירות יוסי?   : מר שלומי שטרית

 

 ... עבד המוקד.    :גב' עדי זנד

 

 מה זה?   : מר שלומי שטרית

 

   -וב חברים ט  מר יוסף ניסן: 

 

 בואו רגע, אני רק רוצה הבהרה פה בנושא הגנים, זהבה.    עייאש:   . גב' רונית ד 
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 רגע, אבל אנחנו בנושא הזה של השמירה, דקה.   מר יוסף ניסן: 

 

 כשנגמור עם...   גב' ברוריה אליעז: 

 

חברים, בסופו של דבר זה דבר שנועד לטובת התושבים. אני אומר   מר יוסף ניסן: 

   -מדבר עם תושבים אומרים לי   לכם, כשאני 

 

 הכול לטובה.    :גב' עדי זנד

 

 הכול לטובה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

מסוים   מר יוסף ניסן:  בנושא  הארנונה  את  גם  הארנונה,  את  תעלה  אתה  אם 

 שיהיה לטובת הביטחון, אנחנו נהיה בעד.  

 

 בסדר.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 רף.  ואני אומר לכם שזה גו  מר יוסף ניסן: 

 

 אתה רוצה רק את טובתך האישית.   : מר שלומי שטרית

 

 אבל תחליטו זה בסדר.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא טובת התושבים, לא מאמינים לך.   : מר שלומי שטרית

 

   -מי בעד עדכון אגרת השמירה תחשיב  מר יוסף ניסן: 

 

 אני נגד.   : מר שלומי שטרית

 

 מי בעד?   מר יוסף ניסן: 

 

 קיים, נכון?    2018-זה היה ב  גב' ברוריה אליעז: 

 

 וביטלו את זה כי לא היה כסף.   : מר שלומי שטרית
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 אבל לא היה כסף, אבל זה חיוני.   גב' ברוריה אליעז: 

 

   -תקשיבי, חיוני גם  : מר שלומי שטרית

 

 זה לא קשור, זה לא קשור אחד לאחד למוקד הרואה, מה...   פרופ' עפר לוי: 

 

 לדבר.    ... אני מנסה  : מר שלומי שטרית

 

 בטח שזה קשור.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -... זה לא הגיע לשולחן המועצה  : מר שלומי שטרית

 

 עפר אל תגיד סתם.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 הם עושים מוקד ללא אישור המועצה.   : מר שלומי שטרית

 

   -כן מופיע בתקציב  פרופ' עפר לוי: 

 

את דני, מחר הוא... לנו את דני החמוד  וזה ללא אישור המועצה...   : מר שלומי שטרית

 הזה שעובד כל כך קשה.  

 

   -חברים  מר יוסף ניסן: 

 

 הוא צריך אותו?   : מר שלומי שטרית

 

   -חברים זאת החלטה מקצועית של הקב"ט, בגיבוי ועדת  מר יוסף ניסן: 

 

 ... ישנה את הביטחון ביישוב, אני בעד.   פרופ' עפר לוי: 

 

   -ור החלטת מועצה גם מוקד צריך לעב  : מר שלומי שטרית

 

   -ישפר את הביטחון, יש צרכים  פרופ' עפר לוי: 
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 אל תאמין לו... כמו שהוא עושה לכולם.   : מר שלומי שטרית

 

   -חשוב לביטחון של היישוב  פרופ' עפר לוי: 

 

 אני אומר לך.   : מר שלומי שטרית

 

 אני בעד.   פרופ' עפר לוי: 

 

 מי עוד בעד? מי בעד?   מר יוסף ניסן: 

 

   -תראו אם זה מוסיף  גב' ברוריה אליעז: 

 

על   פרופ' עפר לוי:  סביר  ביותר    5וזה  סביר  צמוד,  היה  ולא  עלה  לא  שזה  שנים 

5%  . 

 

 דני, אני מאמינה לך, אתה אומר שבלי זה זה רע.   גב' ברוריה אליעז: 

 

   -תשמעו   מר דני ביטון: 

 

 גם אם זה חסר.   פרופ' עפר לוי: 

 

למרות שזה לא האישיו בתוך  יב לומר משהו בנושא המוקד,  אני חי   מר דני ביטון: 

דבר ראשון   שלי  בחיי, בשיחת הפתיחה  זה חלק ממכלול.  כי  זה  זרקתי את  העסק הזה. 

עליו   עובד  אני  שלי.  הבייבי  וזה  מוקד.  פה  יש  אם  עור    3שאלתי  קורם  הוא  חודשים. 

 וגידים היום.  

 

 שנוסיף.  זה לא יבוא מהגרוש וחצי    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 שנייה, שנייה, הוא כבר קיים.    מר דני ביטון: 

 

 זה תבנה.    עייאש:   . גב' רונית ד 
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 הוא קיים.    מר דני ביטון: 

 

 הוא קיים, הוא קיים.   גב' ברוריה אליעז: 

 

   -שילמנו על מוקד חיצוני   מר דני ביטון: 

 

 ... ראש המועצה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -חברים   מר דני ביטון: 

 

   -הוא קיים  ב' ברוריה אליעז: ג 

 

   -₪   15,000שילמנו    מר דני ביטון: 

 

 הוא... הוא קיים. רונית הוא קיים, רונית הוא קיים.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 )מדברים יחד(  

 

... על אחזקה שוטפת ואנחנו מדברים על, שילמנו במיקור חוץ עד    מר דני ביטון: 

זה    15,000היום   חיצוניים.  לחודש...  בסביבות  ₪  לנו  לעלות  לחודש,    40,000הולך   ₪

של   הפרש  אומרת  הבדל    25,000זאת  יש  שלנו,  הוא  שלנו,  הוא  הזה  המוקד  כאשר   ,₪

   -משמעותי כאשר 

 

 כי אם שלנו אז?   גב' ברוריה אליעז: 

 

פחות    מר דני ביטון:  אירוע,  היה  שבועיים  לפני  מדהימים,  של    10יתרונות  ימים, 

ה  תושבת  של  מינית  תוך  הטרדה  המוקד  למוקד.  מדיווח  שהתחיל  אירוע  בסדר?  יישוב, 

במצלמות.   המעורבים  אחד  את  מזהה  המוקד  וכדומה.  מעורבת  ומשטרה  מרדף  כדי 

 -מכווין כוחות 

 

 פה, פה, פה.   מר יוסף ניסן: 

 

הביטחון,    מר דני ביטון:  כוחות  של  מרדף  משטרה  של  מרדף  כוחות,  מכווין  פה, 
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את   נעצרי   2תופסים  זה  המטרידים  ביישוב.  ודרמטי  משמעותי  יתרון  לו  יש  המוקד  ם. 

נמצא בעומר, נמצא במיתר, אין סיבה שלנו לא יהיה מוקד. אני אומר לכם במיקור חוץ  

 לא קיבלנו טלפון אחד על איזה שהוא משוב מה קורה ביישוב.  

 

 -אני עשיתי ביקורת על מיקור חוץ  מר שמואל לביא: 

 

   -היום די להאזין   מר דני ביטון: 

 

 זה שקר.   מר שמואל לביא: 

 

   -די להאזין למכשיר, די להאזין למכשיר   מר דני ביטון: 

 

 מבלפים שם.   מר שמואל לביא: 

 

 אני מסכים איתך.   : מר שלומי שטרית

 

 די להאזין למכשיר כדי להבין איזה יתרון יש למוקד.    מר דני ביטון: 

 

 חות בכלל.  ... על מה שפונים אליהם. אין דו"  גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -שלשום   מר דני ביטון: 

 

 אני השתכנעתי שאתה...   גב' ברוריה אליעז: 

 

היה    מר דני ביטון:  שלשום  קצר,  משהו  עוד  לספר  חייב  אני  למוקד,  טלפון  היה 

אדם   בן  למקום  יצא  שלנו,  בכיר  בחובש  מדובר  רפואי.  מצוקה  אירוע  על  למוקד  טלפון 

יו  עירוי,  לו  נתן  הוא  מוחי,  אירוע  ותרופה  עם  עירוי  לך.  לספר  הספקתי  לא  אפילו  סי 

מצילת חיים, הוא הציל את החיים שלו. אירוע של הצלת חיים שהתחיל מהמוקד. עזב  

   -את המוקד החובש, יצא ונתן מענה לאירוע מוחי. אני אומר שהיתרון 

 

   -... שימצא ראש המועצה תקציב   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

ל  מר יוסף ניסן:  אתם  בעיה,  הזה  אין  שהמוקד  להיות  יכול  זה,  את  תאשרו  א 
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 ייסגר, קחו את זה בחשבון. קחו את זה בחשבון.  

 

 אתה תסגור את המוקד.   : מר שלומי שטרית

 

 תפסיק עם האיומים יוסי.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 .  100% מר יוסף ניסן: 

 

 )מדברים יחד(  

 

 ביטחון.    תקציב ביטחון צריך להכניס את זה, בתקציב  : מר שלומי שטרית

 

לממן   מר יוסף ניסן:  איך  יודע  לא  בסדר    25,000אני  יודע.  לא  אני  לחודש,   ₪

 אוקיי.  

 

 קדימה תעלה להצבעה בבקשה.   : מר שלומי שטרית

 

 טוב, מי בעד? מי בעד עדכון?   מר יוסף ניסן: 

 

יכולה   גב' ברוריה אליעז:  לא  אני  מקצוע  כאיש  עכשיו,  אמר  שדני  שמה  חושבת  אני 

 זה. חלילה העומס הבא יגידו לא הצבעתם בעד זה.  לפסול את  

 

בעד?   מר יוסף ניסן:  מי  אוקיי,  לוי(    כן.  אליעז,  נגד?  3)ניסן,  מי  דמרי  נגד .  )זנד, 

 , אוקיי.  3  עייאש, שטרית( 

 

   -טוב, אנחנו בנושא האחרון  מר יוסף ניסן: 

 

 כול גנים.  סליחה אני חוזרת לעניין של בית הספר, הגנים, אש   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 זה חייב להיות עכשיו?   מר יוסף ניסן: 

 

חייב, שלא תיגמר הישיבה ולא הבהרה עד הסוף. אני ממש חייבת    עייאש:   . גב' רונית ד 

, עכשיו השלב הבא הולכים ובונים גנים ולוקחים הלוואות, וסוגרים.  -להבין מה יוצא מ 
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 להבין. מה כן?    ת אני ממש חייב 

 

 .  לא הבנתי  גב' זהבה הראל: 

 

הייתה   גב' עדנה זטלאוי:  בזמנו  הרשאה.  יש  על    2.886כן,  עומדת  היא    3.145היום 

 ומשלימים בהלוואה.  

 

 מה זאת אומרת?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 יש הלוואה שכבר אושרה.   גב' זהבה הראל: 

 

 היא אושרה לבית הספר.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -לא. לפי  גב' זהבה הראל: 

 

 אני, אני הייתי שם.    יאש: עי   . גב' רונית ד 

 

משפטי,   מר יוסף ניסן:  יועץ  אישור  יש  אבל  פרוטוקול,  יש  לבית,  אושרה  היא 

 הכול נבדק כבר.  

 

   -לא, אני   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -ההלוואה נלקחה  מר יוסף ניסן: 

 

 ... את זה בדיון.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

ואשכול   מר יוסף ניסן:  ספר  לבית  נלקחה  את  ההלוואה  לך  אסבר  אני  גנים, 

 האוזן, אזכיר לך נשכחות.  

 

   -אתה התנגדת אז מה אתה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

ברגע   מר יוסף ניסן:  אפילו.  זוכר  לא  אני  הזאת,  שההלוואה  ברגע  משנה,  לא 

   -שההלוואה הזאת אושרה 
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 אתה לא זוכר, אתה...    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -אושרה   ברגע שההלוואה הזאתי  מר יוסף ניסן: 

 

 אני רוצה את היועץ המשפטי.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 בבקשה.   מר יוסף ניסן: 

 

שנים,    7תודה. אני רוצה להבין את סיפור ההלוואה שנעשתה לפני    עייאש:   . גב' רונית ד 

   -אם לא יותר, והאם עכשיו, סליחה יוסי 

 

 נו.   מר יוסף ניסן: 

 

 ו.  זה בכלל לא קשור אלי   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 לא קשור אליו.   מר יוסף ניסן: 

 

 מה אתה נוזף בו עכשיו? מה אתה נוזף בו עכשיו?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אני לא נוזף בו, על מה את מדברת?   מר יוסף ניסן: 

 

 אני רואה את ההתנהגות שלך.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 טוב בסדר.   מר יוסף ניסן: 

 

   -אש המועצה אני רואה את ר   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -רונית, רונית, רונית את יכולה  מר יוסף ניסן: 

 

   -זה פשוט נורא. לא, אני רוצה את היועץ   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 יש יועץ משפטי, מה את רוצה? מי נוזף במי?   מר יוסף ניסן: 



 

 232 

 

 -ומשהו שנים   8הלוואה שאושרה לפני    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 .  ממש לא, ממש לא  מר יוסף ניסן: 

 

 .  2018-לא, לא, ב  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 ממש לא.   מר יוסף ניסן: 

 

 סליחה?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 האישה של הפרטים הקטנים כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 סליחה, כן עדנה מתי?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 .  2018-ב  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 שנים.    8,  2018 מר יוסף ניסן: 

 

 שנים. בסדר? יופי.    4.5, סליחה  2022-, אנחנו ב 1820  עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 .  3לא,   גב' ברוריה אליעז: 

 

 אנחנו בתחילת...    3.5 פרופ' עפר לוי: 

 

   -שנים   4  עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 האישה של הפרטים, היא כלכלנית.   מר יוסף ניסן: 

 

   -כי אנחנו בתחילת  גב' ברוריה אליעז: 

 

 בקדנציה.  שנים    3אנחנו כבר    :גב' עדי זנד
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ד  רונית  לפני    3...    עייאש:   . גב'  היה  שנים,  על    4ומשהו  שאושרה  הלוואה  בסדר?  שנים 

   -עסקת חבילה מלא מלא, פתאום עושים לי, איך אומרים 

 

 לא הבנתי, את נגד? את נגד הגנים? לא הבנתי.   מר יוסף ניסן: 

 

להבין על מה אני,    אני רוצה להבין מה אני מאשרת פה. אני רוצה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 לא נגד, אני רוצה להבין מה אושר פה ולא אושר.  

 

 מזל שזה לא עולה להצבעה. גם על זה היית מתנגדת עכשיו.   מר יוסף ניסן: 

 

 זו בדיוק הבעיה שלי.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 גם על זה היית מתנגדת.   מר יוסף ניסן: 

 

 הכול במחטף.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 -יש בעיה יוסי  : טריתמר שלומי ש

 

 את אישרת את ההלוואה, מה את רוצה? איזה מחטף?   מר יוסף ניסן: 

 

 לא, אבל זה במחטף.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 את אישרת את ההלוואה.   מר יוסף ניסן: 

 

 אני אישרתי לבית ספר מלא.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ד.  וגני ילדים, אשכול גני ילדים זה בא ביח  מר יוסף ניסן: 

 

 מי אמר לי החלוקה?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 זה היה ביחד.   מר יוסף ניסן: 

 

 מיליון ₪, לא אשכול גנים.    5לא, זה היה בית ספר חדשני    עייאש:   . גב' רונית ד 
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את   מר יוסף ניסן:  קראתי  אני  הפרוטוקול,  את  תקראי  גנים.  אשכול  עם  היה  זה 

 הפרוטוקול.  

 

 יית נגד.  ואתה ה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אני קראתי את הפרוטוקול.   מר יוסף ניסן: 

 

 רגע יוסי.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -הנה גם  מר יוסף ניסן: 

 

   -יועץ משפטי   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אמרנו את זה בהתחלה שכתוב גם אשכול גנים.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 את לא היית שם, די!  אני הייתי, ברוריה די, אני היית שם,    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 נכון.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אז די, די, די!    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 רגע, תני לו לענות, די, די רונית.   מר יוסף ניסן: 

 

 אני הייתי שם.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -... אמרה את זה בתחילת הישיבה  גב' ברוריה אליעז: 

 

 -ברוריה, ברוריה  מר יוסף ניסן: 

 

 יחד(    )מדברים 

 

 חברים נו, ברוריה, ברוריה תני ליועץ המשפטי לענות.   מר יוסף ניסן: 
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   -רגע, רגע, כי היא אמרה שהיא קראה את הפרוטוקול וכתוב  גב' ברוריה אליעז: 

 

 עכשיו אני מעלה אותו.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 וכתוב היה, הנה מעלים את הפרוטוקול.   גב' ברוריה אליעז: 

 

   -מיליון ₪ לבית ספר   5היא לא צריכה. אנחנו אישרנו הלוואה    אש: עיי   . גב' רונית ד 

 

 אני מבינה.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 ולאשכול גנים.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 זהו.   גב' ברוריה אליעז: 

 

ד  רונית  לבית    עייאש:   . גב'  בית הספר  הרעיון היה לשדרג את  רגע,  לי  תנו  היה,  הרעיון 

היה  גנים  אשכול  חדשני,  ל   ספר  קשור  לא  בכסף,  לידו  נבנה  הוא  לא    5-כי   ,₪ מיליון 

   -קשור 

 

 אבל זה מה שכתוב.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 מיליון ₪.    5-... עכשיו את החלק היחסי... מה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -אבל זה מה שכתוב  גב' ברוריה אליעז: 

 

ד  רונית  הקוד   עייאש:   . גב'  המועצה  ראש  את  אביא  שאני  רוצים  אתם  אתם  מה  מה  ם? 

 רוצים שאני אביא את חברי המועצה... 

 

 )מדברים יחד(  

 

   -אבל רונית הגנים  גב' זהבה הראל: 

 

אני מכירה, הייתי שם, לא צריכה לקרוא את הפרוטוקול, הזיכרון    עייאש:   . גב' רונית ד 
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 עוד עובד ברוריה.  

 

 רונית, הגנים הם חלק מבית ספר.   גב' זהבה הראל: 

 

 אני יודעת מה זה.    : עייאש   . גב' רונית ד 

 

   -אז לכן  גב' ברוריה אליעז: 

 

 אני מכירה את התוכנית.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -אז לוקחים את החלק  גב' זהבה הראל: 

 

   -ברור, אבל לא, ההלוואה, תקשיבו לי   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אנחנו יודעים כמה צריך לכל כיתת גן.   גב' זהבה הראל: 

 

ד  רונית  הייתה    עייאש:   . גב'  ההלוואה  אותה,  אישרתי  אני  ההלוואה  סליחה,  סליחה, 

לפני   שם  הייתי  אני  לחדשני.  גנים,  אשכול  לא  לחדשני.  הספר  בית  את  לשדרג    3בשביל 

 שנים, את יודעת שהייתי שם.  

 

 )מדברים יחד(  

 

 ליד בית ספר ביחס, תסתכלי.   מר יוסף ניסן: 

 

 דרי אומרת את זה.  ביחד עם הגנים זה ליליאן א  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 לא.   מר יוסף ניסן: 

 

רגע.   : מר שלומי שטרית רק  לא,  ממך,  מבקש  אני  דעתי.  לפי  בגנים  מחטף  פה  נעשה 

   -מבקר המועצה אני מבקש ממך שתבדוק את הנושא של הגנים 

 

 הוא בדק.   גב' זהבה הראל: 
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 להערכתי נעשה פה מחטף.   : מר שלומי שטרית

 

   -שת אני מבק   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 תני ליועץ המשפטי, חברים תנו ליגאל.   מר יוסף ניסן: 

 

 יגאל אתה רוצה את זה? זה פתוח.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 העברתי לו, העברתי לו, העברתי לו.   מר יוסף ניסן: 

 

 זה פתוח.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 העברתי לו.   מר יוסף ניסן: 

 

ליות ולא אתחיל לעשות ניתוח  יש לי את זה, אני אתייחס לזה בכל  עו"ד יגאל ברק: 

זאת   לפרטים. ככה, קודם כל ברמה העקרונית. החלטת מועצה תקפה ללא הגבלת זמן. 

   -אומרת אין שום 

 

 יש רצף.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

למועצה.   עו"ד יגאל ברק:  מועצה  בין  שלטוני  רצף  כמובן  יש  רצף,  יש  איזה  א'  אין 

זאת   להחלטה.  תפוגה  שקובע  המועצות  בצו  חצי  כלל  רק  ללכת  מותר  יהיה  לא  אומרת 

שנה, ואחרי שנה ואחרי שנתיים, כך שהחלטה שנתנה היתר לעשות מעשה מסוים שעוד  

   -לא נעשה היא בתוקף. אין שום כלל שעל בסיסו אפשר לקבוע 

 

   -כמו שהוא עושה בוועדת תכנון ובנייה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 זה שקר.   מר יוסף ניסן: 

 

   -יושב   ש: עייא   . גב' רונית ד 

 

לא   : מר שלומי שטרית ואתם  ובנייה,  לתכנון  בוועדה  עושה  שהוא  מה  פלילי  זה 

 בודקים את זה. ואתה לא בודק את זה, וזה פלילי, ואתם תסתבכו בסוף.  
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 ... מה שלא אישרנו.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אתם תסתבכו.   : מר שלומי שטרית

 

 למה את משקרת עכשיו?    למה את משקרת? למה את משקרת?  מר יוסף ניסן: 

 

   -אבל חבר'ה  גב' ברוריה אליעז: 

 

 למה את משקרת?  למה את משקרת?   מר יוסף ניסן: 

 

 )מדברים יחד(  

 

 את משקרת.   מר יוסף ניסן: 

 

 מה זאת אומרת?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מה זאת אומרת, אמרת שאני כתבתי שאתם הצבעתם נגד, נכון?   מר יוסף ניסן: 

 

   -הנה הפרוטוקול, הדיבור בפרוטוקול  אוי: גב' עדנה זטל 

 

 למה את משקרת?   מר יוסף ניסן: 

 

 )מדברים יחד(  

 

   -מה הריבית על ההלוואה הזאת כתובים כל הדברים? עדנה  מר שמואל לביא: 

 

 הוא מדבר על שניהם מה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 הלוואה?  עדנה, בפרוטוקול כתוב הריבית הכול, כל התנאים של ה  מר שמואל לביא: 

 

 לא.   גב' עדנה זטלאוי: 
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 לא. צריך להביא את זה לפה.   מר שמואל לביא: 

 

 ברור, ברור.   מר יוסף ניסן: 

 

 )מדברים יחד(  

 

משפט   גב' ברוריה אליעז:  באמצע  היה  המשפטי  שהיועץ  יודעים  אתם  סליחה,  יוסי 

 כשכאן פתאום מתנהגים בצורה שהתנהגו, הוא היה באמצע משפט חבר'ה.  

 

 אני רוצה לשמוע את המבקר, את הדעה של המבקר.   : לומי שטריתמר ש

 

 אבל הוא היה באמצע משפט.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 אני רוצה לשמוע לגבי הגנים.   : מר שלומי שטרית

 

 ליליאן מדברת על שניהם ביחד.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 )מדברים יחד(  

 

יברה עליהם, הם צריכים  התב"רים שמשרד החינוך אישר וזהבה ד  מר שמואל לביא: 

לבוא   צריך  צריך,  לגבי כמה הלוואה  לדעת אותם.  וצריך  להיות חלק מתב"ר, הם חלק, 

 מיליון ₪ בתנאים כאלה וכאלה שהגזברית תבדוק ותאשרו את זה.    1.5לפה להגיד צריך  

 

 תודה רבה.   : מר שלומי שטרית

 

   -... בפרוטוקול לא מאשרים   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 תודה רבה.   : שטרית מר שלומי

 

 זה לא עובר אישור,    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 תודה רבה.   : מר שלומי שטרית
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   -צריך מחדש להביא לדיון   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 תודה רבה בבקשה.   : מר שלומי שטרית

 

   -אנחנו לא יכולים   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מה ביקשנו?   : מר שלומי שטרית

 

 היות...  ל   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 חברים אוקיי בואו. קדימה נושא אחרון על הפרק.   מר יוסף ניסן: 

 

 ליליאן מדברת על שניהם.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

ככה,   עו"ד יגאל ברק:  זה  אומר  שאני  מה  להגיד...  שהתחלתי  מה  אומר,  שאני  מה 

 -לגבי תקפות ההחלטה, ההחלטה תקפה אין שום כלל ש 

 

 ברור.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 שנוציא אותה מתוקף.   עו"ד יגאל ברק: 

 

 ברור.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

לגבי השאלה האם ההחלטה ההיא הייתה, התכוונה רק לבית ספר   עו"ד יגאל ברק: 

   -או גם לגנים 

 

 אני הייתי שם.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אני לא הייתי שם.   עו"ד יגאל ברק: 

 

 אני הייתי.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אני רק הסתכלתי על הפרוטוקול.   יגאל ברק:   עו"ד 
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 אני יכולה להביא את ראש המועצה הקודם.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -אין בעיה  עו"ד יגאל ברק: 

 

 )מדברים יחד(  

 

 לגבי השמירה, חגית פה כותבת לי שאישרתם את זה בתקציב.   מר שמואל לביא: 

 

 שהיא תבוא לפה ותדבר.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 הנה תראי, הנה. אישרתם את זה בתקציב.   ר שמואל לביא: מ 

 

 אני לא רואה את זה ככה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 השמירה, הוא מדבר על השמירה.   גב' זהבה הראל: 

 

 השמירה, אישרתם את זה בתקציב.   מר שמואל לביא: 

 

 אוקיי, אז זה עוד יותר טוב.   מר יוסף ניסן: 

 

   -בהסתכלות  עו"ד יגאל ברק: 

 

 עוד יותר טוב.   מר יוסף ניסן: 

 

   -רונית, בהסתכלות שלי  עו"ד יגאל ברק: 

 

 אז לא היה צריך להביא את זה לדיון.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 זה חוסר המקצועיות של ראש המועצה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 בסדר, הכול טוב.   מר יוסף ניסן: 
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הנט  עו"ד יגאל ברק:  הזאת,  לשאלה  פה  בעל  שערבבו,  שנדרשתי  לחשוב  שלי  ייה 

 כלומר שהדברים היו מעורבבים בלי אבחנה חד משמעית...  

 

 לא, אתה טועה, אני הייתי שם.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

יש שם אמירה  עו"ד יגאל ברק:  כי  א'  לך למה,  אגיד  הגזברית    -אני  בפרוטוקול של 

ו  ההצבעה.  לפני  קצת  זה  ביחד,  שזה  עצמ   -ב' -שאומרת  שהתב"ר  תב"ר  מכיוון  הוא  ו 

מעורב, זאת אומרת לא עשיתם תב"ר גנים ותב"ר בית ספר, אלא עשו תב"ר אחד לגנים  

 -ובית ספר. אז יש לזה שעושים תב"ר אחד 

 

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

 

ואני   עו"ד יגאל ברק:  פניו,  על  אז  שניים,  ולא  אחד  תב"ר  שעושים  זה  עצם  שנייה, 

צביע לכיוון הזה. אבל אם אני אדרש לתת חוות כתובה, אני אסתכל  אומר על פניו, זה מ 

 בזה שוב ואני אתן חוות דעת כתובה.  

 

ד  רונית  רוצה   עייאש:   . גב'  אני  ראש    אז  עם  שתתייעץ  רוצה  ואני  כתובה.  דעת  חוות 

 המועצה הקודם, ואני רוצה שתדבר עם חברי המועצה הקודמים.  

 

   -ט תגידי לנו מה את אומרת, עוד מע  מר יוסף ניסן: 

 

 כן, זה מה שאני רואה פה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

לטובת   מר יוסף ניסן:  הלוואה  ניקח  עכשיו  אם  שאלה,  שואל  אני  רגע,  רגע, 

 הגנים, את תהיי בעד או נגד?  

 

   -אני אשקול את התנאים   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 הבנתי, הבנתי.   מר יוסף ניסן: 

 

   -ה כמה כסף, אני אראה כמה מלוות אני ארא   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

שלא   מר יוסף ניסן:  כלום,  פה  יקרה  שלא  לטרפד  אפשר  איפה  הבנתי.  הבנתי, 
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 יקרה פה כלום.  

 

 חס וחלילה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

זה המוטו עכשיו, זה המוטו, שלא מאמינים לראש המועצה, שלא   מר יוסף ניסן: 

 יהיה פה כלום.  

 

 אתה יודע מה זה מינהל תקין?  תקשיב,   : מר שלומי שטרית

 

 שלא יהיה פה כלום.   מר יוסף ניסן: 

 

 אל תתערב, תן לזהבה היא תעביר את זה. אנחנו נאמין לה.   : מר שלומי שטרית

 

 אנחנו לא מאמינים לך.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 תן לזהבה שהיא תעשה את הכול, לא אתה.   : מר שלומי שטרית

 

 מצוין.   מר יוסף ניסן: 

 

 תן לה שהיא תעשה, אנחנו נאמין לה. לך אנחנו לא מאמינים.   : שלומי שטריתמר 

 

 דרך אגב יש פה ראש מועצה מה לעשות.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא, לא מאמינים לך.   : מר שלומי שטרית

 

 זו הבעיה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 יש פה ראש מועצה.   מר יוסף ניסן: 

 

תגיד אנחנו  לזהבה אנחנו כן מאמי  : מר שלומי שטרית נים. אנחנו נאמין לה ואם היא 

 נצביע בעד.  

 

 תשובות לשאילתות.   מר יוסף ניסן: 
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 לך לא נאמין.   : מר שלומי שטרית

 

 שאילתות.    2תשובות לשאילתות. יש פה   מר יוסף ניסן: 

 

 שלומי אתה רואה, הצעת התקציב, אישרת את הנושא הזה.   מר שמואל לביא: 

 

 את מה?   : מר שלומי שטרית

 

   -את העלאה ב  מר שמואל לביא: 

 

   -אז אם ראש המועצה לא יודע שאישרנו   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -הוא העלה את זה עכשיו לדיון וזה נפל   :גב' עדי זנד

 

   -העלה לדיון וזה נפל   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -הוא העלה עכשיו לדיון  מר שמואל לביא: 

 

   -עכשיו שיסתבך   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מה את אומרת, מה את אומרת.   ר יוסף ניסן: מ 

 

 את הצעת החוק. זה אושר בתקציב, לקחו את זה בחשבון.   מר שמואל לביא: 

 

 אז למה הוא צריך לאשר את זה עוד פעם.   : מר שלומי שטרית

 

   -אבל אני לא מבין, שמוליק, שמוליק  מר יוסף ניסן: 

 

 לא, חוק עזר אתה חייב לאשר.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 את החוק עזר צריך לאשר.   מר שמואל לביא: 
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   -שמוליק  מר יוסף ניסן: 

 

   -ת זה שהכנסת תחזי  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 מאוחר מידי.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 תחזית הכנסות והוצאות זה משהו אחר.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 חוק עזר חייבים לאשר, ואנחנו לא מאשרים.    :גב' עדי זנד

 

 טוב חברים אל תאשרו, הכול טוב.   מר יוסף ניסן: 

 

 כן שאילתות.   : מר שלומי שטרית

 

 הכול בסדר.   מר יוסף ניסן: 

 

 הכול מעולה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 .  ות תשובה לשאילת   -  12לסעיף  

 

ככה,   מר יוסף ניסן:  שאילתות.  עבודה  טוב  יעדים   2022תכניות  תכניות  מטרות   ,

   -עבודה תקציב ברמת המועצה 

 

 כפיר איננו תוותר.    עייאש:   . ית ד גב' רונ 

 

   -כפיר איננו, אי אפשר   :גב' עדי זנד

 

 אני רוצה אבל לענות לפרוטוקול.   מר יוסף ניסן: 

 

 אבל הוא איננו.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 נו מה לעשות.   מר יוסף ניסן: 
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 בלילה.    00:00השעה    :גב' עדי זנד

 

 כול בסדר.  אז תלכו, אתם יכולים ללכת ה  מר יוסף ניסן: 

 

 לא, כשהוא יבוא.    :גב' עדי זנד

 

... המועצה לפני סוף השנה לפני הדיונים על התקציב, כי התקציב   מר יוסף ניסן: 

   -הוא נגזרת של המטרות והיעדים, זה כרגע בבנייה 

 

 אנחנו מכבדים...    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -זה מבוסס על התקציב  מר יוסף ניסן: 

 

 אנחנו מבקשים...    : עייאש   . גב' רונית ד 

 

זה מבוסס על התקציב, כרגע המחלקות בונות את זה, וזה יפורסם   מר יוסף ניסן: 

 גם לתושבים.  

 

   -אנחנו מכבדים את הקולגות שלנו   :גב' עדי זנד

 

משטח רקורטן באצטדיון, עברה שנה מאז ההבטחות הגדולות של   מר יוסף ניסן: 

   -ן? זה כרגע בתוכניות ביצוע ראש המועצה, מה הסטטוס ומתי יהיה רקורט 

 

   -אנחנו אישרנו   :גב' עדי זנד

 

 כתבת פוסטים שיש רקורטן.   : מר שלומי שטרית

 

 אבל עכשיו אמרת...    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מיליון ₪.    3.5הבאת   : מר שלומי שטרית

 

   -אז העדכון  מר יוסף ניסן: 
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 מיליון ₪.    4והבאת   : מר שלומי שטרית

 

יבוצע.  ה  מר יוסף ניסן:  זה  השנה  שבמהלך  זה  ממבנה  שקיבלתי  האחרון  עדכון 

 תודה רבה ולהתראות.  

 

 -אני מבקשת לא לדון בשאילתות כשחבר מועצה   :גב' עדי זנד

 

 

 

 

 

 ____ (- ) ______ 
 יוסף ניסן מר  

 ראש המועצה 

 ____ (- ) _____ 
 גב' עדנה זטלאוי 
 מזכירת המועצה 

 
 

 יכים לסדר היום. שיהערה: מסטנוגרמה זו הוסרו חלקים אשר אינם 


