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 ב לכולם, חסרים קובי נודלמן שאמור להגיע יותר מאוחר.  ערב טו  : יוסף ניסן מר  

 

 ... היועץ המשפטי.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 היועץ המשפטי גם כן, אשתו חולה.   מר יוסף ניסן: 

 

 אפשר לפתוח ישיבה בלי יועץ משפטי?   : מר שלומי שטרית

 

 אפשר. הוא זמין בטלפון אם צריך אותו.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אתה איש המשפט והחוק אז תענה לנו.   מר יוסף ניסן: 

 

 אני יש לי המון שאלות אליו. בלי יועץ משפטי אפשר... ישיבה?   : מר שלומי שטרית

 

 הנה אומרת לך מזכירת המועצה.   מר יוסף ניסן: 

 

 אפשר, הוא יעלה בטלפון והוא יגיד לכם.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 ... לשאול שאלות, יש שאלות.   : מר שלומי שטרית

 

 אין בעיה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

פה.   מר יוסף ניסן:  שהתקיימה  האחרונה  הישיבה  על  מילים  כמה  לומר  חייב  אני 

תהיה,   אולי  הייתה,  פוליטית,  יריבות  פה  יש  גבולות.  חוצים  שאנחנו  חושב  אני  ובאמת 

את   להביא  ולא  הפוליטי,  למגרש  אבל  זה  את  להשאיר  צריך  לגיטימי.  זה  בסדר  וזה 

 ת למגרש שפוגע בתושבים.  היריבות הזא 

השערורייה.   גבול  על  זה  בעיניי  האחרונה,  בישיבה  פה  שהיה  לאשר  ומה  שלא  מכיוון 

פה   כולנו  כי  כולנו,  של  בשליחות  לפגוע  בעצם  זה  הציבור,  לטובת  שנוגעים  תב"רים 

 ביחד. וזה למעשה פוגע בתושבים.  

, הורים של, כי באמת  מצד אחד שלומי אומר שאין פה קברים, ולא קברנו אנשים מבחוץ 

יש לנו מצוקה של קברים. מצד שני הוא לא מאשר את התב"ר של הרחבת בית העלמין.  

בזק,   במהירות  אותה  להכשיר  שאפשר  חלקה  פה  לנו  יש  בתושבים?  יותר  עוד  לפגוע  אז 

לנו   יש  צורך.  על  יש    10ולענות  אומרת  זאת  אחרונים.  ללכת    5קברים  שיכולים  אנשים 
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ביישוב,   זה  לעולמם  לקבור.  איפה  אין  ביישוב,  יותר  קברים  ואין  ליד,  חלקה  שומרים 

פה   אין  מכירים.  אנחנו  האמת  את  הרי  שלנו?  לתושבים  לתת  צריכים  שאנחנו  השירות 

 ענייניות.  

אם הייתה פה ענייניות הייתי יכול להבין, הייתי יכול לזרום. אבל לא לאשר תב"ר בית  

ד  נשמע  איפה  עלמין?  בית  הרחבת  פה  עלמין,  ישבתי  אני  כזה?  חבר    15בר  הייתי  שנה, 

לטובת   שהוא  תב"ר  אישרתי  שלא  קרה  לא  מעולם  אחורה.  פרוטוקולים  תעברו  מועצה, 

 הציבור, מעולם. הנה רונית נמצאת פה היא מחייכת, כי היא יודעת את האמת.  

כאן   שהיית  את  ודווקא  את,  שמעתי    5ודווקא  לא  מעולם  מעולם,  מועצה,  חברת  שנים 

הכול  אותך   פתאום  מתנ"ס.  תקציב  על  אחת  מילה  לא  מעולם  תב"ר,  על  אחת  מילה 

 לחפור, פתאום הכול לטרפד, פתאום הכול להכשיל, למה?  

 

 יוסי אתה מנסה להוביל לפיצוץ?   : מר שלומי שטרית

 

   -שלומי  מר יוסף ניסן: 

 

 אתה מנסה להוביל לפיצוץ בישיבה?   : מר שלומי שטרית

 

 סיימתי. אני לא סיימתי.  שלומי לא   מר יוסף ניסן: 

 

 אז אתה מתנגח שוב פעם.   : מר שלומי שטרית

 

 אז אני לא סיימתי.   מר יוסף ניסן: 

 

 וזה לא נכון.   : מר שלומי שטרית

 

 אז אני לא סיימתי.   מר יוסף ניסן: 

 

 אל תענה לו.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

וס  מר יוסף ניסן:  אהלן  להתמודד  שרוצה  מי  חברים  אומר  אני  באמת.  ולכן  הלן 

הדמוקרטיה בסוף תנצח. כל אחד שחושב שהוא יכול להציג את מועמדותו מוזמן ביותר  

לעשות את זה, יש בחירות עוד שנה וחצי, לא עוד הרבה זמן, עוד שנה וחצי. ולכן יש לנו  

פה על כולנו אחריות. זה לא רק עליי, וזה לא רק על הסיעה שלי, זה אחריות של כולנו  
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 פה.  

האמת   הזאתי  ואת  האמת  את  כאן,  שיושב  מי  כל  כאן,  שיושב  מי  כל  פה.  יודעים  כולנו 

שנשאר   משהו  לא  זה  יודעים.  כולם  מכירים,  כולם  עלמין,  לבית  תב"ר  פה  אישרו  שלא 

 רק אצלכם ואף אחד לא יודע ממנו.  

יודע   ולא  הנפשיים  המכשולים  על  להתגבר  לכם  קורא  אני  שוב,  לכם  אומר  ואני 

ולהתעלו  נמדד  הפוליטיים,  כולנו  בסוף  בסוף  כי  הציבור.  לטובת  ולעבוד  עצמכם,  על  ת 

למה עשינו לטובת הציבור. ואני אומר לכם שאין פה תושב אחד ביישוב, אחד, שיתמוך  

במה שעשיתם פה, אחד, תראו לי אותו, אחד, כולל מהמשפחה שלכם, בסדר? כולל מבני  

כולנו מספיק בוגרים. מבינים    המשפחה שלכם. וכולנו מבינים את זה. כולנו פה יודעים, 

מוקד   פה  לפתוח  של  המשמעות  מה  לכם  ומסביר  קב"ט  פה  שיושב  רואה  מוקד  זה  מה 

 רואה, איזה שדרוג של הביטחון כאן.  

שיענה    106כולנו רוצים פה ביטחון יותר טוב. כולנו רוצים מוקד רואה, כולנו רוצים פה  

בנגישו  שלנו,  בשליטה  אצלנו,  יהיה  שזה  כל  לטלפונים,  של  מוחלטת  בשליטה  שלנו,  ת 

על   ואתם  פה.  ב   20המערכת  מסתכמת  שהיא  אגרה,  של  עדכון  של  ₪    15-20-אגורות 

ואני   אעבור  שאני  ביישוב,  כאן  אחד  אחד,  תושב  אף  אין  פעם,  עוד  מתנגדים.  אב,  לבית 

 אעבור ואני אשאל אותו, ויגיד שהוא תומך במה שעשיתם פה, אחד.  

לשרת את התושבים שבחרו בכם? למה? להכשיל אותי?    אז בשביל מה אתם פה אם לא 

ישיבה   לעשות  מנסים  אנחנו  למה?  מה?  התושבים?  את  להכשיל  היישוב?  את  להכשיל 

שאומר   מועצה  חבר  עוד  חולה,  שהיא  לכם  שאומרת  מועצה  חברת  פה  שנמצאת  בזום, 

ום?  לעבור לזום. עוד חבר מועצה שאומר שהוא חולה ולא מרגיש טוב. אתם מתנגדים לז 

 איזו סיבה יכולה להיות, חוץ מלנסות להכשיל, חוץ מלנסות לטרפד, איזו סיבה?  

 

 חוץ מאנשים שנמצאים בחו"ל.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 הגיונית. איזו סיבה הגיונית יכולה להיות לזה?   מר יוסף ניסן: 

 

 של עצמך, תמשיך לנאום.    באמירות כשאתה עטוף    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אגב גם מחו"ל הוא יכול להיות בזום, אין שום בעיה.   ניסן: מר יוסף  

 

 בוא תסיים...   : מר שלומי שטרית

 

 גם מחו"ל אפשר להתחבר בזום.   מר יוסף ניסן: 
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 יוסי תגיד לנו מתי שאתה מסיים.   : מר שלומי שטרית

 

 אני נסעתי לחו"ל בשביל לשבת בזום יוסי בחייך.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 יוסי תסיים אני רוצה לענות לך בבקשה, תסיים.   : יתמר שלומי שטר

 

שרוצה   מר יוסף ניסן:  ומי  זום.  כישיבת  הזאת  הישיבה  את  נגדיר  אמרנו  עכשיו 

ולקדם   ישיבה,  לקיים  ונוכל  בזום,  יהיה  בזום  להיות  שיכול  ומי  יגיע,  להגיע  לו  וחשוב 

שנקרא   מה  שעומדים  תב"רים  פה  יש  היישוב.  ענייני  ל " את  שאין  הופכין כאבן  יש  " ה   .

אותם.   לעשות  שצריך  דחופים  דברים  יש  תב"ר.  פה  לאשר  צריך  הזית,  בשד'  שקיעה 

 צריך לנהל פה את היישוב, מה לעשות.  

 

 אתה לא מצליח להעביר אותם?   : מר שלומי שטרית

 

   -לא מצליח כי אתם לא  מר יוסף ניסן: 

 

 אז תשים את המפתחות.   : מר שלומי שטרית

 

 בדיוק.    : עייאש   . גב' רונית ד 

 

 אה כן?   מר יוסף ניסן: 

 

 שים את המפתחות.   : מר שלומי שטרית

 

 מה אתה אומר?   מר יוסף ניסן: 

 

 נכון.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מה אתה אומר.   מר יוסף ניסן: 

 

 אבל אני רוצה לענות לך על זה.   : מר שלומי שטרית
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אז   מר יוסף ניסן:  רוב,  פה  לכם  שהיה  ישיבה  שיצאה  בגלל  את  למה  אשים  אני 

 המפתחות.  

 

 אני רוצה לענות לך.   : מר שלומי שטרית

 

 חכה אני אתן לך לדבר.   מר יוסף ניסן: 

 

 אוקיי.   : מר שלומי שטרית

 

 אני אתן לך לדבר.   מר יוסף ניסן: 

 

 אוקיי, תסיים.   : מר שלומי שטרית

 

הזאתי   מר יוסף ניסן:  הבמה  את  לנצל  אז  רוב.  פה  לכם  שהיה  ישיבה  יצאה  אז 

 ת הסיטואציה הזאתי?  וא 

 

 זו ישיבת מועצה לא נאומים. יוסי, לא בחירות. זה ישיבת מועצה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 בסדר, אני אשמח לשמוע למה התנגדת לזום. אני אשמח.   מר יוסף ניסן: 

 

 אני אענה לך על הכול יוסי. אני אענה לך.   : מר שלומי שטרית

 

 שיו?  לא הבנת עד עכ   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 לא, לא הבנתי.   מר יוסף ניסן: 

 

   -הייתי בחו"ל. מה לא ברור? בחו"ל חזרתי   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 היא לא הייתה בארץ.   : מר שלומי שטרית

 

עכשיו, הרגע נחתי. הנה הרגל. מה לא ברור? שאני אשב בחו"ל כי    עייאש:   . גב' רונית ד 

 אתה מבקש ישיבה בזום?  
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הי  פרופ' עפר לוי:  כן  אבל  לפני  אין    3או    2ה  אישור,  מבקשים  שנקבעו,  ישיבות 

   -שום תגובה 

 

 בסדר.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 שעתיים לפני בשרשרת, לא מגיע, לא מגיע, לא מגיע.   פרופ' עפר לוי: 

 

   -עפר אתה לא מנהל את ה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אני לא מנהל.   פרופ' עפר לוי: 

 

 תודה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אני רק מציין את זה.   פרופ' עפר לוי: 

 

   -... בוא ננהל דיון  : מר שלומי שטרית

 

 אני מציין רק את העובדה הזאת.   פרופ' עפר לוי: 

 

 אז בוא ננהל דיון.   : מר שלומי שטרית

 

 ... יכול להשתכנע...   פרופ' עפר לוי: 

 

 )מדברים יחד(  

 

 ם אחת כמו שאתם רוצים.  בוא ננהל דיון, בוא ננהל דיון פע  : מר שלומי שטרית

 

ד  רונית  שלו,    עייאש:   . גב'  המועצה  ואת  היישוב  את  לנהל  מצליח  לא  המועצה  ראש 

 נקודה.  

 

 זה בדיוק, הנה המרצע יצא מהשק.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא מצליח. לא מצליח.    עייאש:   . גב' רונית ד 
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 המרצע יצא מהשק.   מר יוסף ניסן: 

 

   -ראש המועצה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

את   מר יוסף ניסן:  לנהל  יכול  לא  שהוא  להראות  כדי  המועצה,  ראש  את  להכשיל 

 היישוב.  

 

 ראש המועצה לא מצליח, זה לא להכשיל, אתה, אתה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אתה מתגרה בנו.   : מר שלומי שטרית

 

 אני?   מר יוסף ניסן: 

 

 כן.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אתה מתגרה.   : מר שלומי שטרית

 

 תצביעי בעד אני אצליח.   מר יוסף ניסן: 

 

   -בואו נהיה  גב' ברוריה אליעז: 

 

 תצביעי בעד אני אצליח.   מר יוסף ניסן: 

 

 יש אנשים שלא בריאים, בואו נהיה ענייניים ונתקדם.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 סיימת? אני יכול לענות לך?   : מר שלומי שטרית

 

 כן בבקשה שלומי.   מר יוסף ניסן: 

 

חושב   : ומי שטריתמר של אני  התב"ר.  של  הנושא  לגבי  נתחיל  בוא  ככה:  אז  יופי, 

גם   לכם  אסביר  ואני  העלמין,  בית  של  ליישוב  חשוב  כך  כל  הוא  התב"ר  של  שהנושא 

עומדים   שאנחנו  לבעיות  בכלל  מודע  לא  פה  המועצה  מחברי  אחד  שאף  לי  וצר  למה. 
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 לקבל אותם.  

מוס את הגברת טוהר שחף. ולא נתת לה  ראשית אתה לפני כחודשיים דחית שופטת בדי 

לא   אתה  לסיים.  לי  תן  הרב.  על  זה  את  תפיל  אל  אתה,  ביישוב,  פה  הוריה  את  לקבור 

מכיוון   דעתי  ולפי  החלטת,  שאתה  ראשונה  ופעם  יוסי.  כזה  דבר  להחליט  יכול 

 שהמשפחה תמכה בכפיר. זה גם מה שהמשפחה טוענת, תדבר איתם.  

מ  זה  יוסי  לך  אומר  אני  את  ולכן  הגברת,  את  דחית  שאתה  חמור,  מאוד  מאוד  עשה 

מועצה   מהנדס  יש  החניון,  של  הנושא  לגבי  יוסי,  נוסף  דבר  ראשון.  דבר  זה  משפחתה, 

נקבל   מסודרת,  בצורה  הכול  שיגיש  תקציב,  שיגיש  סקיצות,  שיגיש  תכניות,  לנו  שיגיש 

מת  המועצה  ככה  המועצה,  ראש  עם  מדבר  לא  אתה  עזוב  זה.  את  נאשר  זה,  נהלת.  את 

ביישוב.   להיות  הולך  מה  יוסי  לב  שים  יוסי.  לזה  נניח  בוא  המועצה.  מהנדס  נניח,  בוא 

 הדיור המוגן שהתנגדנו אליו, אני התנגדתי.  

,  17-אחת הסיבות שהתנגדתי מכיוון שראינו את הנולד. מה הנולד? הנולד הוא שכרגע כ 

לקבור    16 צריכים  אנחנו  השנה.  מתו  המוגן  מהדיור  תושבים  תושבי  כמה  הם  אותם, 

אז   משלמים.  לא  הם  המוגן  אם  היישוב,  מהדיור  השנה  אחד  20מתו  כל  זה    10,000,   ₪

מה    200,000 יודע  אתה  פה,  נהפוך  אנחנו  נכנס,  הסיעודי  החולים  בית  הבא  חודש   .₪

 יהיה פה ביישוב להבים.  

ועדה,  יש  במיתר  ועדה.  אין  במיתר  ועדה.  שתקום  יפה  הכי  בצורה  ודרשתי  באתי    לכן 

שמעון מזוז תשאל אותו, הוא לא מוכן לקבור תושבי חוץ. פיני בדש לא מעוניין לשמוע  

 תושבי חוץ. בלהבים הכול בסדר.  

נגד   לא  אני  בסדר,  מקובל,  כאלה.  וקוברים  שלנו,  ההורים  את  שקוברים  והחלטנו  באנו 

לקבור   נתחיל  אנחנו  מה  המוגן?  בדיור  שגרים  התושבים  עם  קורה  מה  אבל  התושבים. 

להיקבר  א  רוצה  ערבי  אם  ועדה.  שתקום  אמרתי  לכן  יוסי?  כסף  נביא  מאיפה  שם?  ותם 

ועדה   יש  זה.  את  ביישוב לא מקבלים  החלטה. הדתיים  לדעת לקבל  צריכים  שם, אנחנו 

 שתקבע מדיניות, יחד עם הרב, זה מה שביקשתי.  

שוט  אבל הזלזול שלך, ההתנהלות שלך איך שאתה מתנהל, אתה מבין? היא גורמת לי פ 

לזלזל בישיבות שלך, לזלזל בך. ולכן בוא תתייחס בצורה רצינית למה שאני אומר לגבי  

   -הנושא של הוועדה. עד לכאן לגבי הנושא של הוועדה. לגבי 

 

 רגע, תן לי לענות לך בעניין של הוועדה.   מר יוסף ניסן: 

 

 תן לי לסיים ואתה תענה.  לא,   : מר שלומי שטרית

 

 י, אין בעיה.  אה אוקי  מר יוסף ניסן: 
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ביום חמישי בשעה   : מר שלומי שטרית אני הגעתי  לגבי השמירה.  יוסי,  לגבי השמירה 

לפנות בוקר עם שומר    3:00לפנות בוקר ליישוב, חשכו עיניי. היישוב להבים בשעה    3:00

בלילה מתחילים לנסוע    3:30אחד, שהוא גם סייר, וגם שומר בשמירה. ואני והוא בשעה  

 , שומר אחד.  3:30ים ביישוב פה בשעה  במרדף אחרי גנב 

עוד   לעשות דבר כזה שאתם דורשים  נתן לכם אישור  אגורות? מאיפה    40אגורות    20מי 

הבאתם את הדבר הזה שיהיה פה שומר אחד ביישוב. ביום יום זה גם אותו דבר, גם עם  

פי חוק במוסדות החי  יוסי, סייר אחד, שהוא על  סייר אחד  יש  נוך.  כל מוסדות החינוך, 

לגבי   זה  לי.  תספר  בוא  האחרים?  המקומות  כל  עם  קורה  מה  שרונית?  עם  קורה  מה 

 הנושא של התקציב.  

ומקבל את העמדות   יפה  בצורה  ומדבר  ולוקח אותנו  ומשתף אותנו  בא  לא  ברגע שאתה 

אני   מועצה?  ישיבות  שתקיימו  בכלל  לו  בא  למי  שתקבל.  התשובות  זה  ומתייחס,  שלנו 

כל יום ממנה פה מינויים פוליטיים, והסייר החדש הזה כבר הוא    צריך לבוא לפה שאתה 

 חודשים, הוא חתן של חבר שלנו.    3נמצא פה  

חודשים יושב פה, מדוע    3אנחנו אוהבים את האדון, אני לא רוצה להזכיר את שמו, הוא  

פה   יושב  הוא  למה?  הזה?  לקורס  יצא  לא  כלום,    3הוא  עושה  לא  חודשים.    3חודשים 

אותו? למה להצביע נגד? אתה רוצה שאני אצביע נגד תושב. שאני אראה את  למה לאשר  

יגיד לי: שלומי, תצביע בבקשה לחתן שלי? ואני אגיד לו: לא, הוא כן כשר   התושב הוא 

שעכשיו   כמו  תלמד,  שאתה  שברגע  דברים  אלה  יוסי.  לא  זה.  לא  הוא  כשר  לא  הוא 

או  בלייצר  כבר  באנטגוניזם,  כבר  הישיבה  את  בא  התחלת  אתה  מה  אנטי.  של  וירה 

 להטיף לנו מוסר.  

יוסי אתה פועל כולך מ  א' עד ת' פוליטית. לא עושה צעד אחד בלי עניין  -הרי בוא, בוא, 

כל   ואנחנו  פוליטיים.  לא  שאנחנו  לנו  ולהגיד  אלינו  לבוא  יכול  אתה  איך  פוליטי.  שהוא 

בה הראל לא הייתה  יום יש לנו משבר ועוד משבר. תראה מה היה בחינוך. אם הגברת זה 

הזאת  הגברת  את  מאשפזים  היינו  הקורה,  לעובי  היית  ....)הוסר( מסכנה,    , נכנסת   .

התרגילים   עם  המנהלת  את  לפטר  רוצה  שאתה  בגלל  למה?  הזאת.  החברה  את  מאשפז 

דבר שקורה   כל  יוסי. אתה מבין?  עושה  דבר שאתה  בכל  בך  כבר חושדים  האלה? אנחנו 

 אנחנו כבר חושדים בך.  

 

 ?  ...)הוסר(  ברוריה אליעז:   גב' 

 

את    )הוסר( ... ..  : מר שלומי שטרית לה  שולחים  איתה  שקרה  מה  מסכנה  מסכנה, 

 )הוסר( ... הרווחה. אני לא רוצה סליחה להזכיר את השם. אותו סיפור שהיה עם 
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 שלומי אל תזכיר שמות.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 סליחה.   : מר שלומי שטרית

 

 ד את זה מהפרוטוקול.  אפשר להורי  : מר כפיר מימון

 

 אפשר להוריד את השמות.   : מר שלומי שטרית

 

 . אני אוריד את זה  גב' עדנה זטלאוי: 

 

הזאת   : מר שלומי שטרית בצורה  עובד  לא  זה  יוסי,  כך  בבקשה.  השמות  את  תורידו 

על   לנו  ואומר  בא  אתה  הפוליטיקה.  את  תפריד  לעבוד.  להמשיך  יכול  לא  יוסי. 

שלא מעניינת אותם הפוליטיקה בעתיד פה ביישוב. ויש כאלה    פוליטיקה? יש פה אנשים 

 אנשים שכן מעניין.  

אבל אתה לא יכול לפעול כל הזמן. תהיה ממלכתי תנהל את היישוב גם אם צריך להגיד  

לא, לא. אבל אתה פוגע באנשים, פוגע בתושבים, פוגע בנו, פוגע בביטחון, פוגע בחינוך,  

ביישוב   לנו  שיש  דבר  בכל  החניון  פוגע  של  הסיפור  מה  בתאורה.  הרכבת,  בחניון  הזה. 

 הזה? תגיד לי, בוא נפתח אותו כבר. אנחנו סובלים שם.  

שנים?    3.5-אתה יודע איזה נזק נגרם שם לעצים שם לכל התשתיות שם, מההזנחה של ה 

שנים ולא נקבל, צריך לפתור את זה.    3.5אתה יודע איזה נזק? כל הארנונה שלא קיבלנו  

מה זה הסיפור של הקבלן שאתה לוקח לי יועץ לפני חצי שנה כבר ליועץ שייתן    תאורה, 

שהם   קבלנים  תושבים,  אלה  נורות.  לא  או  הנורות  את  להחליף  צריך  הקבלן  אם  לנו, 

 גרים פה והם חברים שלנו.  

אם   אז  יועץ.  זה  אז  נגדם,  לצאת  רוצה  לא  גם  ואתה  נגדם.  לצאת  רוצים  לא  אנחנו 

כ  היא  שלך  שבאמת  ההתנהלות  רואה  ואתה  ישיבות,  לנהל  מצליח  לא  ואתה  יוסי,  זאת 

באמת אין לנו פה עניין להתנגח עם תושבים כל הזמן, אז תסיק מסקנה. או שתשים את  

אני   שלך.  הגישה  את  אתה  תשנה  לא  אם  להתנהל,  ימשיך  כך  שזה  או  עכשיו  המפתחות 

 סיימתי בשלב זה.  

 

 כל בנושא הקבורה.    טוב, בוא אני אענה לך קודם  מר יוסף ניסן: 

 

 כן.   : מר שלומי שטרית
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בנושא קבורה לא שינינו שום דבר ממה שהיה פה נהוג כל השנים,   מר יוסף ניסן: 

 בסדר? כל השנים.  

 

 אוקיי.   : מר שלומי שטרית

 

   -ולכן תמוהה בעיניי ההתלהמות הזאתי  מר יוסף ניסן: 

 

 ....)הוסר( תתייחס לאותה   : מר שלומי שטרית

 

 אני אתייחס, בהחלט אני אתייחס.   יסן: מר יוסף נ 

 

 למה אמרתם לה לא.   : מר שלומי שטרית

 

 אני אתייחס, אני לא הפרעתי לך.   מר יוסף ניסן: 

 

 פעם ראשונה, אוקיי.   : מר שלומי שטרית

 

את   מר יוסף ניסן:  נאשר  בואו  אמרתי  אמרתי,  גם  זה  רק  ולא  לך.  הפרעתי  לא 

נציג   שיהיה  ועדה  להקמת  בכפוף  הכול  התב"ר  לקבורה.  קריטריונים  שיקבע  סיעה  לכל 

 בסדר, על מה אנחנו...  

 

 תקבע, תקבע, קדימה.   : מר שלומי שטרית

 

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

 

 אין בעיה.  נגיע לתב"ר.   : מר שלומי שטרית

 

 -אני לא מוכנה, מניסיון   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 וקול.  הצעתי לכם, זה מופיע בפרוט  מר יוסף ניסן: 

 

   -מניסיון קודם של ועדת הנצחה   עייאש:   . גב' רונית ד 
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לך   : מר שלומי שטרית אצביע  לא  אני  התב"ר.  על  ונצביע  עכשיו  תקבע  עכשיו,  עכשיו, 

 על התב"ר.  

 

 בבקשה, אין לי בעיה.   מר יוסף ניסן: 

 

 אני לא אצביע על התב"ר.   : מר שלומי שטרית

 

 אגב אין לי בעיה.   מר יוסף ניסן: 

 

 אין בעיה.   : שלומי שטרית מר

 

 רגע, רגע, אבל אני לא סיימתי, אני לא סיימתי.   מר יוסף ניסן: 

 

את   : מר שלומי שטרית מושך  אתה  למה  ועדה?  לקבוע  הבעיה  מה  ועדה,  תקבע  אבל 

 .  .....)הוסר( זה? כי אחרי זה תרצה להביא את  

 

 אז נקבע.   מר יוסף ניסן: 

 

 אלה.  לא, נגמרו הימים ה  : מר שלומי שטרית

 

 אז נקבע, אין בעיה. אין בעיה.   מר יוסף ניסן: 

 

   -לא, אני לא מוכנה, מניסיון הקודם של ועדת הנצחה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -אבל אני לא הפרעתי לך שאת מדברת, ואני עכשיו מדבר  מר יוסף ניסן: 

 

 אבל אני מוכרחה לענות לך.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

מנהל  מר יוסף ניסן:  רוצה    ואני  ואני  הישיבה,  את  מנהל  אני  עכשיו,  הישיבה  את 

  לדבר. בסדר? 

 

 בבקשה, לך על זה.    עייאש:   . גב' רונית ד 
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לא   מר יוסף ניסן:  ומי  להיקבר,  רשאי  מי  שתקבע  ועדה  להקים  לכם  הצעתי  אז 

לנו קברים. אתם אולי   בית העלמין, אין  לזה שנתחיל לפתח את  ובכפוף  רשאי להיקבר. 

   -הולך להיות, אולי זה כן מתאים לכם שזה מה שיקרה. הרי מה בסוף לא מבינים מה  

 

   -לא יוסי, אם זה לדיור המוגן  : מר שלומי שטרית

 

 שלומי אני לא הפרעתי לך עוד הפעם, עוד הפעם לא הפרעתי לך.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא יוסי, אם זה לדיור המוגן לא.   : מר שלומי שטרית

 

 רעתי לך.  אבל אני לא הפ  מר יוסף ניסן: 

 

 זה לתושבים, לתושבים.   : מר שלומי שטרית

 

 אני לא הפרעתי לך, אני לא הפרעתי לך.   מר יוסף ניסן: 

 

 אוקיי.   : מר שלומי שטרית

 

   -ועדיין למרות שהצעתי לכם להקים ועדה  מר יוסף ניסן: 

 

 גם התושב עצמו משלם ארנונה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 ברור.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -חברים, חברים  יוסף ניסן: מר  

 

   -מינימום זה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -חברים, חברים  מר יוסף ניסן: 

 

 הוא לא מדבר על התושבים, מדבר על...   : מר שלומי שטרית
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 עדנה, עדנה, אני מדבר עדנה.   מר יוסף ניסן: 

 

 הם עדיין משלמים ארנונה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 ר.  עדנה אני מדב  מר יוסף ניסן: 

 

 חבל שהוא לא אומר לך את זה, הוא משלם ארנונה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

להקים   מר יוסף ניסן:  לכם  שהצעתי  למרות  ועדיין  לו.  אענה  אני  עדנה,  עדנה, 

לא   נתקדם.  בואו  ועדה.  יקימו  סיעה  מכל  אחד  נציג  לכם,  אמר  עפר  וגם  כזאתי,  ועדה 

 הסכמתם.  

 

 ים איתך.  לא נכון. אני לא מסכ  : מר שלומי שטרית

 

 אז תקרא את הפרוטוקול לפני שאתה אומר.   מר יוסף ניסן: 

 

 אנחנו לא הסכמנו להקים ועדה עדי?   : מר שלומי שטרית

 

 לפני שאתה אומר.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא, אין דבר כזה.    :גב' עדי זנד

 

 לא היה, בואו נקים עכשיו.   : מר שלומי שטרית

 

 בסדר, אין בעיה.   מר יוסף ניסן: 

 

 אין שום בעיה, בואו נקים ונצביע על התב"ר הזה.   : שלומי שטרית מר

 

 אין בעיה מצוין.   מר יוסף ניסן: 

 

 אין בעיה.   : מר שלומי שטרית

 

 אין בעיה.   מר יוסף ניסן: 
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אני רוצה שהמליאה תעשה, לא ועדה. ועדה הוא יביא את האנשים    עייאש:   . גב' רונית ד 

 שלו.  

 

 יש פרוטוקול.    יש פרוטוקול,  מר יוסף ניסן: 

 

 יש לנו ניסיון בזה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

בתושבי   מר יוסף ניסן:  מדובר  המוגן,  הדיון  לגבי  חברים  המוגן,  הדיור  לגבי 

נחשבים   הם  כזה.  דבר  אין  לא.  ואחד  כן  אחד  להבים  לתושב  לומר  אפשר  ואי  להבים. 

ך חוקית למנוע את  לתושבי להבים, והזכות שלהם להיקבר בלהבים, נקודה. אין שום דר 

 זה וגם אין צורך למנוע את זה. אין שום עניין.  

 

 אנחנו נפשוט רגל יוסי.   : מר שלומי שטרית

 

 מה זה תפשוט רגל? על מה תפשוט רגל?   מר יוסף ניסן: 

 

   -שבית החולים הסיעודי ייכנס לפה  : מר שלומי שטרית

 

 נו מה זה קשור?   מר יוסף ניסן: 

 

   -ה גם באשפ  : מר שלומי שטרית

 

 מה זה קשור?   מר יוסף ניסן: 

 

 אתה הכנסת למכרז את האשפה, את כל הטיטולים שלהם?   : מר שלומי שטרית

 

 מה זה קשור, עכשיו מדברים על קבורה.   מר יוסף ניסן: 

 

 מה זה מה זה קשור. בית החולים הוא סיעודי.   : מר שלומי שטרית

 

אח  מר יוסף ניסן:  איתך  אדבר  אני  אשפה,  על  מדבר  עכשיו  אתה  אני  אבל  כך.  ר 

   -מדבר שלומי 
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 אנשים מתים שם.   : מר שלומי שטרית

 

 שלומי עוד פעם אתה מפריע.   מר יוסף ניסן: 

 

 בית חולים סיעודי אנשים מתים.   : מר שלומי שטרית

 

 אבל עוד פעם אתה מפריע לי.   מר יוסף ניסן: 

 

 אבל אתה אומר מה זה קשור, אז זה כן קשור.   : מר שלומי שטרית

 

אנחנו   ר יוסף ניסן: מ  הביטחון,  בנושא  הקבורה.  של  הנושא  על  גם  נדבר  אנחנו 

פתאום   מה  עיניך,  חשכו  החלטות.  שמקבל  קב"ט  פה  יש  מעודכנים,  ביטחון  בוועדת 

שומרים   נעמיד  אנחנו  צריך.  שלא  בשעות  שומרים  בכניסה  אעמיד  לא  אני  עיניך?  חשכו 

 מתי שצריך.  

 

   -אז אני אומר  : מר שלומי שטרית

 

 רגע, אבל אני לא הפרעתי לך.   מר יוסף ניסן: 

 

 אני לא מקבל את זה, אתה מבין?   : מר שלומי שטרית

 

 לא, לא, אתה לא תדבר עכשיו. אתה לא תדבר עכשיו.   מר יוסף ניסן: 

 

 טוב.   : מר שלומי שטרית

 

שומרים  מר יוסף ניסן:  נעמיד  בשעה    אנחנו  בעיה  יש  אם  שצריך.  בזמן  בכניסה 

צה   17:00 ב אחרי  בין  18:00-ו   17:00-ריים  שומרים  יעמדו  אין  18:00-ל   17:00,  ואם   .

 לפנות בוקר, אז לא יעמדו שמה שומרים, מה לעשות?    3:00-4:00-בעיה ב 

 

 ויהיה שומר אחד בכל היישוב?   : מר שלומי שטרית

 

 שנים.    5ככה גם היה לפני   מר יוסף ניסן: 
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 אני לא מקבל את זה.   : מר שלומי שטרית

 

   -לא, רגע אבל שלומי עוד פעם אתה  ניסן:   מר יוסף 

 

 יש פה חברי מועצה, תשאל אותם.   : מר שלומי שטרית

 

 שלומי, שלומי,   מר יוסף ניסן: 

 

   -אבל אני לא מקבל את זה  : מר שלומי שטרית

 

 שלומי אבל אני לא הפרעתי לך נכון?   מר יוסף ניסן: 

 

 טוב אוקיי.   : מר שלומי שטרית

 

 יתי להפריע לך, לא נתת לי, ואני שתקתי עד שסיימת לדבר.  אני רצ  מר יוסף ניסן: 

 

 סליחה, סליחה, תמשיך, סליחה אוקיי.   : מר שלומי שטרית

 

בשכונת   מר יוסף ניסן:  בעיקר  שהוא  שומר,  עוד  הוספנו  האחרונות  בשנתיים 

סיירים ברוב שעות הלילה, באמת לילה שלם יש פה    2שרונית. אז זאת אומרת שיש פה  

שומרים    2. יש אחד שאתה לא רואה אותו ויש אחד שמסתובב. ויש גם  1לא    סיירים,   2

 בכניסה. השומרים בכניסה עומדים לפי הצורך, זה הכול.  

ייתן לנו סקירה על מצב הפע"ר מתחילת השנה, ותבינו   זיהינו, עוד מעט גם דני  זיהינו, 

במבחן  זה  את  תבחן  בוא  בסדר?  נכונות,  החלטות  הם  שקיבלנו  התוצאה,    שההחלטות 

 מה זה חשכו עיניי?  

 

 זה גם דינמי ומשתנה.   פרופ' עפר לוי: 

 

 ברור.   מר יוסף ניסן: 

 

   -זה לא שיודעים עכשיו  פרופ' עפר לוי: 
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להיות   מר יוסף ניסן:  עיניך  אז  טובות,  הן  התוצאות  אם  עיניי?  חשכו  זה  מה 

חש  לא  לשמוח,  צריך  אתה  לעבוד,  צריך  זה  ככה  עיניי.  חשכו  לא  אבל  שמחות,  עיניי.  כו 

   -מאחר והשיקולים פה הם לא ענייניים 

 

 אתה רואה אתה עוד פעם...   : מר שלומי שטרית

 

   -הם לא ענייניים שלומי, שלומי  מר יוסף ניסן: 

 

   -אז אני רוצה  : מר שלומי שטרית

 

 אל תעשה אותנו מטומטמים.   מר יוסף ניסן: 

 

   -המועצה אז אני רוצה לשאול פה את כל חברי   : מר שלומי שטרית

 

   -שלומי  מר יוסף ניסן: 

 

   -לפנות בוקר סייר אחד בכל היישוב שהוא שומר   3:30-ב  : מר שלומי שטרית

 

   -שלומי, שלומי  מר יוסף ניסן: 

 

 וזה בסדר, אתם מקבלים את זה?   : מר שלומי שטרית

 

 .  2שלומי, אי אפשר לדבר   מר יוסף ניסן: 

 

   -ם אבל יוסי אתה אומר פה דברי  : מר שלומי שטרית

 

 ... ישיבה.  2אי אפשר לדבר   מר יוסף ניסן: 

 

 סייר אחד לכל היישוב יוסי?   : מר שלומי שטרית

 

 צריך לנהל ישיבה.   מר יוסף ניסן: 

 

 סיירים בשרונית.    2שהוא גם שומר. אתה אומר   : מר שלומי שטרית
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 אבל קיבלת את הזמן שלך לדבר.   מר יוסף ניסן: 

 

 -1יש אדם   : מר שלומי שטרית

 

 יותר מעניין לשמוע על נתוני הפשיעה בהמשך.   פ' עפר לוי: פרו 

 

 יותר מעניין מאשר נאום בחירות של ראש המועצה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 בכל היישוב.    1סיירים בשרונים, יש    2אתה אומר שיש   : מר שלומי שטרית

 

אתה   מר יוסף ניסן:  יודע.  לא  ואתה  ביטחון  ועדת  חבר  אתה  יודע,  לא  אתה  אז 

 בר ועדת ביטחון ואתה לא יודע.  ח 

 

   -בשמירה   1לפנות בוקר סייר    3:30-אני הייתי, אני ראיתי ב  : מר שלומי שטרית

 

 שלומי, שלומי אתה לא יודע. אתה לא יודע.   מר יוסף ניסן: 

 

 .  1מה לא יודע? הוא היה סייר   : מר שלומי שטרית

 

שג, אין לך מושג, אתה  אין לך מושג מה קורה פה בכלל. אין לך מו  מר יוסף ניסן: 

 לא תדבר.  

 

 אבל אתה עכשיו לפרוטוקול.   : מר שלומי שטרית

 

, אי אפשר, אי אפשר, יש פה סדר חברים, יש פה  2אי אפשר לדבר   מר יוסף ניסן: 

 סדר. מישהו מדבר, השני שותק, ככה זה יעבוד, בסדר?  

 

 מתי מקבלים זכות דיבור?    :גב' עדי זנד

 

 סיים.  כשאני א  מר יוסף ניסן: 

 

 אוקיי, אז אני נרשמת.    :גב' עדי זנד
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לא   מר יוסף ניסן:  הוא  החדש,  השומר  ולא    3לגבי  לו    3.5חודשים,  יש  חודשים. 

הקורס   את  יסיים  כשהוא  פקחים,  לקורס  נרשם  כבר  והוא  בעבודה,  פה  חודש  בדיוק 

   -הזה 

 

 זה לא שומר, זה הפקח.     גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -נו נשב יחד עם המשטרה הפקח, אנח  מר יוסף ניסן: 

 

 הוא פקח.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

הזאתי   מר יוסף ניסן:  התוכנית  מלכתחילה.  שחשבנו  כמו  לשוטר  אותו  ונצוות 

את   סיים  שהבאנו  המומחה  חשמל  לגבי  החשמל,  לגבי  שיהיה.  מה  וזה  בתוקף,  עדיין 

ע  הכל  בסך  לתשובה.  מחכים  ואנחנו  לחברה,  שהועבר  דו"ח  הגיש  שלו,  שה  העבודה 

 עבודה טובה ומקצועית, ככה אני מתרשם, ונקבל תשובה.  

ימים. יש כמה מתווים שהם    10-לגבי הרכבת נפגשתי עם סמנכ"ל משרד התחבורה לפי כ 

על הפרק, כולל הכול, מהתחלה ועד הסוף. עם פתרון כמו שאנחנו רוצים, פתרון ביניים,  

 אני יכול להבטיח לכם.  פתרון סופי. הבטונדות האלה לא יהיו פה במקום. זה מה ש 

 

 שנים.    3.5הם פה    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 שנים, גם את לא יודעת כמה שנים עברו.    3.5הם לא   מר יוסף ניסן: 

 

 יוסי.    3.5 : מר שלומי שטרית

 

 את גם לא יודעת.   מר יוסף ניסן: 

 

   -אנחנו קיבלנו  : מר שלומי שטרית

 

 ניון הזה הוקם.  כי את לא יודעת בכלל ממתי הח  מר יוסף ניסן: 

 

   -רק אתה   עייאש:   . גב' רונית ד 
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 .  100%בסדר   מר יוסף ניסן: 

 

 אין בעיה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

שאני   מר יוסף ניסן:  מה  כל  לגמרי.  ברור  זה  מובנת,  הזאתי  הדינמיקה  נו,  טוב 

נותנים   לא  גם  טוב.  לא  תגיד  אתה  טוב,  לך  אגיד  שאני  מה  וכל  ת',  תגידי  את  א'  אגיד 

אם  לעוב  גם  כי  אתכם.  לבלבל  פה  דות  הפשיעה  מבחינתכם  ירדה,  שהפשיעה  לכם  יראו 

מה   וזה  הדברים  בגדול  זה  אז  נגיד?  מה  משנה  זה  מה  משנה?  זה  מה  אז  בשיא,  היא 

 שרציתי להשיב. רצית לומר משהו עדי? כן.  

 

 בהחלט.    :גב' עדי זנד

 

   אני גם אשמח אגב שתתייחסי למה התנגדת לזום.  מר יוסף ניסן: 

 

ובמיוחד    :גב' עדי זנד לזום.  התנגדתי  למה  להתייחס  אשמח  אני  כל  קודם 

בפורום מכובד זה, אני אגיד את דעתי על העניין הזה של למה לא זום. ומעבר לזה שאני  

באמת לא הייתי חייבת אפילו לנמק את דעתי, את החלטתי, אבל אני אעשה את זה בכל  

 זאת.  

מה  כל  קודם  להתחיל  רוצה  אני  עומד  אבל  אתה  הקברות  בית  הקברות.  בית  של  נושא 

עכשיו וצועק הצילו הצילו גוואלד אין לנו מקומות קבורה. אני חושבת שביישוב מתוקן  

 יש מה שנקרא תכנית עבודה.  

 

 ( חבר המועצה קובי נודלמן נכנס לישיבה ) 

 

חושבת  לא  ואני  לאוכלוסייה,  שצריך  פסיליטיז  של  צפי  יש  אוכלוסייה,  גידול  צפי    יש 

שבגללה עכשיו אנחנו צריכים להכפיל את    שזה נולד, שאתמול קרתה איזה שהיא דרמה 

ששנתיים  אומרת  זאת  שלנו.  הקברות  לא  בית  אם  לפחות  תכנית  3,  פה  הייתה  לא   ,

לקבל   הקברות,  בית  להרחבת  מסודרת  תכנית  להגיש  שצריך  חשב  לא  אחד  אף  עבודה. 

וברגע  הנדרשים,  התהליכים  כל  את  לעשות  וצועקים    היתרים,  לפה  מגיעים  האחרון 

 גוואלד אין מקום לקבור את המתים.  

תכנון   אין  עבודה,  תכנית  אין  ברגיל.  התנהלותך  על  שמעיד  משהו  שזה  חושבת  אני  אז 

מועיל   נכון  הגיוני  פתרון  שיהיה  פתרון  של  הזה  בעניין  אמון  אין  גם  ולכן  טווח,  ארוך 

אפש  שאי  המקום  וזה  צריכים,  שאנחנו  למה  ה אפקטיבי  בדקה  תב"רים  להביא    90-ר 
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ולצפות שאנחנו נקפוץ לאדום ונגיד גוואלד חייבים, אין איפה, המתים מחכים בשיירות  

בית   של  בסיפור  רק  לא  הוא  עבודה,  תכנית  שאין  הזה  שהסיפור  חושבת  ואני  בחוץ. 

 הקברות, הוא מופיע לנו לצערי יותר מידי פעמים ביותר מידי אפיזודות.  

דוגמא   לך  אתן  הנושא  אני  למשל  עליה.  אדבר  אני  אבל  עליה,  דיברת  לא  שעוד  נוספת, 

לפני   לך,  יש  הילדים  גני  אשכול  הילדים.  גני  על    3של  מוכנות  תכניות  לך  היו  שנים 

 משרד החינוך.    של השולחן, עם אישורים  

שתוך    3במשך   ציפייה  יש  ועכשיו  דבר.  שום  נעשה  לא  לתפקיד  נכנסה  שזהבה  עד  שנים 

נגישות, אישורי חשמל,    4יעמדו פה  פחות מחצי שנה,   ילדים מאוכלסים עם אישורי  גני 

ב  לאכלוס  מוכנים  זה,  ידי  על  הנדרשים  האישורים  כל  יודעת  לא  אני  זה  1.9-בטיחות,   .

 לא יקרה.  

וגם   התושבים  בעיני  חול  פה  זורה  שאתה  חושבת  אני  ריאלי.  לא  זה  קורה,  לא  זה 

מאמ  לא  אני  מאמינה.  לא  אני  ולכן  בעד  בעינינו.  אצביע  לא  אני  ולכן  יקרה,  שזה  ינה 

   -משהו שאני לא מאמינה שהוא יקרה. אתה יכול לא להסכים איתי, זאת דעתי.  

 

 זה מצחיק, מה שאת אומרת זה מצחיק.   מר יוסף ניסן: 

 

 עכשיו אני גם אסביר לך,    :גב' עדי זנד

 

 זה מצחיק.   מר יוסף ניסן: 

 

 ותך.  אני שמחה שאני מצחיקה א   :גב' עדי זנד

 

 באמת.   מר יוסף ניסן: 

 

איזה    :גב' עדי זנד לי  נותן  זה  טוב,  זה  אותך,  מצחיקה  שאני  שמחה  אני  א' 

   -שהוא 

 

   -זה עושה  מר יוסף ניסן: 

 

לא    :גב' עדי זנד אני  אז  מדינה.  ראש  הוא  היום  שזה,  האחרון  הקומיקאי 

 לזום, בסדר?  אסביר לך גם למה אני לא מוכנה  קומיקאית אבל בכל זאת. עכשיו אני  

 

 בסדר.   מר יוסף ניסן: 
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אני אסביר לך בדיוק. מכיוון שאצלך הכול פוליטי, שום דבר הוא    :גב' עדי זנד

לא ענייני. אתה התחלת את הישיבה בלהגיד על אמירות שלא הכול פוליטי, בואו נתנהג  

שהיינו בהרכב חסר, ההתנהגות שלך הייתה מתחת  כ כמו שצריך. בישיבה האחרונה פה  

 לשפל המדרגה. ומי שהיה פה יודע מה קרה.  

קראת   ואתה  אחריי,  יצאו  טוב,  הרגשתי  לא  כי  להגיד,  לי  נעים  לא  כי,  שיצאו  חיכית 

נעביר את ההצבעה. אז אם זאת התנהגות   נצביע,  ועפר, בואו מהר, בואו מהר  לברוריה 

ה, אני לא  של מנהיגות, של התייחסות לאחרים, אז אתה יודע מה, אין לי מה להגיד על ז 

מה   זה  הראש  עם  ככה  תעשה  אל  זומים,  של  הנושא  ולגבי  כאלה.  התנהגויות  מכירה 

שעשית, אל תעשה ככה עם הראש, זה מה שעשית. קראת לברוריה ועפר בואו מהר מהר  

 נעשה הצבעה, הם רצו כולם החוצה לראות מה קרה.  

ביחס   זה  והדבר השני  ל אז  הנושא  איך אתה מתייחס לאנשים שעובדים איתך,  לגבי  זה 

של זום. אני אגיד לך מה דעתי על העניין של הזום. כשאני באה לישיבת מועצה, כל כולי  

למען ישיבת המועצה. אני לא עושה את זה בדרך בנהיגה, אני לא עושה את זה מחו"ל,  

לוקחת   היא  אם  וגם  לישיבה,  באה  אני  שצריך.  כמו  מתכוננת  כל    4-ו   3אני  אני  שעות, 

 יבה.  כולי בתוך היש 

חלק   של  ההתנהלות  בוועדות,  אליהם  שותפים  שאנחנו  מהישיבות  בחלק  הרב  לצערי 

לתת   אישורים  מסך  על  להם  כשמקרינים  נסיעה,  בזמן  באוטו  יושבים  היא  מהאנשים, 

היתרים לבנייה. אתה לא יכול לאשר היתר לבנייה כשאתה לא רואה את השטח שעומד  

רואה שום דבר. וכשזה מתנהל ככה, ולא    מולך, ואתה לא רואה את התוכנית, ואתה לא 

הרכב   פה  שיהיה  בשביל  רק  האנשים  את  ומביאים  לעשייה,  ורצינות  כבוד  מייחסים 

פה   אין  אז  הצבעות,  להפיל  או  הצבעות  להעביר  או  ולהפיל  יד  בהצבעת  להרים  שאפשר 

 שום התייחסות עניינית.  

א  לשמוע  פנים,  אל  פנים  האנשים  את  לראות  פה  לשבת  רוצה  את  אני  לראות  קולם,  ת 

יוסי   יודע מה  זום שפתחת ישיבה, ואתה  ההתייחסות שלהם, ולא למצוא את עצמי מול 

היו   ישיבה  פתחת  המאוחר.  את  אקדים  תוך    9אני  לרדת    3אנשים,  יכולים    3דקות 

ואתה   פוליטיקאי,  אתה  אז  הזה.  כל  את  ותעביר  הישיבה,  את  תמשיך  ואתה  אנשים 

א  ולכן  פוליטיקאי,  כמו  את  מתנהג  לעשות  של  הזאת  הלגיטימציה  את  לך  אתן  לא  ני 

 הישיבות בזום. זהו סיימתי.  

 

   -רק יוסי דבר אחד אני רוצה לומר לך  : מר שלומי שטרית

 

שאנחנו   מר יוסף ניסן:  דבר  זה  העלמין,  בית  לגבי  ככה,  כל  קודם  רגע,  רגע, 
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   -חושבים עליו כבר הרבה זמן, דבר שאנחנו מכינים אותו הרבה זמן 

 

 קברים?    10-אז למה הגעת ל   עייאש:   . רונית ד   גב' 

 

 -וזה שהגענו למצב  מר יוסף ניסן: 

 

 יש תכנית עבודה?    :גב' עדי זנד

 

   -אז למה הגענו   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -בוודאי  מר יוסף ניסן: 

 

 איפה היא? תביא אותה.    :גב' עדי זנד

 

 צביעה בעד?  מה זה, רגע אם הייתה תכנית עבודה היית מ  מר יוסף ניסן: 

 

   -כן. אני רוצה לראות תכנית עבודה מסודרת   :גב' עדי זנד

 

 מה זה קשור לתוכנית עבודה?   מר יוסף ניסן: 

 

לראות    :גב' עדי זנד רציתי  מסודרות לגני  הרשאות  אני  לא  ילדים  היום  עד   ,

   -קיבלתי 

 

זה   מר יוסף ניסן:  מה  העלמין?  בית  של  לתב"ר  הרשאות  קשור  מה  קשור?  מה 

 ר?  קשו 

 

 בטח שזה קשור.    :גב' עדי זנד

 

   ? מה זה קשור  מר יוסף ניסן: 

 

 זה קשור, מה זאת אומרת.   : מר שלומי שטרית

 

 אני אחראית, אני חתומה על זה.    :גב' עדי זנד
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מועצה   מר יוסף ניסן:  ניהול של  יש  זה קשור?  עבודה? מה  לתוכנית  זה קשור  מה 

הזמן,  של  ההתקדמות  עם  שקורים  דברים  אם    ויש  זמן.  לנו  שאין  לא  זה  זמן,  לנו  ויש 

 היית מאשרת את זה לפני חודש, הקבלן כבר היה בשטח.  

 

   -, אם היית לפני שנתיים יוסי, אם היית לפני שנתיים   :גב' עדי זנד

 

   -קבלן... את, את  מר יוסף ניסן: 

 

 אתה, אל תעשה לי עם האצבע, גם אני יודעת לעשות עם האצבע.    :גב' עדי זנד

 

 את טרפדת את זה ועכשיו את באה בטענות שאין תכנית עבודה.   יוסף ניסן:   מר 

 

 אתה לא יודע לנהל.    :גב' עדי זנד

 

 את רצינית? את רצינית?   מר יוסף ניסן: 

 

 אתה לא יודע לנהל, ואני גם יודעת לעשות עם האצבע.    :גב' עדי זנד

 

 בסדר, אין בעיה.   מר יוסף ניסן: 

 

 כמוך.  לפחות    :גב' עדי זנד

 

יחליפו   מר יוסף ניסן:  לנהל,  יודע  לא  אני  אם  ההחלטה?  לקבלת  קשור  זה  מה 

 אותי עוד שנה וחצי, נכון?  

 

 ובינתיים אני אשתדל שיהיה פה ניהול.    :גב' עדי זנד

 

 בינתיים את...  מר יוסף ניסן: 

 

 בינתיים אני אשתדל שיהיה פה ניהול כמה שאני יכולה לעזור.    :גב' עדי זנד

 

 אבל אל תיתני ליישוב להפסיד בינתיים, נכון?   יוסף ניסן: מר  
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   -אני אשתדל   :גב' עדי זנד

 

 היישוב רק מרוויח שאנחנו פה.   : מר שלומי שטרית

 

   -מה את אומרת? אם ראש המועצה לא יודע לנהל  מר יוסף ניסן: 

 

 תגיש תכנית עבודה,    :גב' עדי זנד

 

 יל עוד יותר את המועצה.  ואני אעשה הכול כדי להכש  מר יוסף ניסן: 

 

 לא, לא זה מה שאני אומרת.    :גב' עדי זנד

 

 זה מה שאת עושה אבל.   מר יוסף ניסן: 

 

עם    :גב' עדי זנד מסודרת  עבודה  תכנית  תגיש  אחר.  משהו  אמרתי  אני  לא, 

   -עלויות מסודרות, תעביר את זה ותקים ועדה 

 

 יתי, בסדר? את לא מאשרת.  לא הכנתי... לא הכנתי. בסדר אני טע  מר יוסף ניסן: 

 

 קברים, אין בעיה.    10אבל יש עוד   : מר שלומי שטרית

 

 מה זה קשור?   מר יוסף ניסן: 

 

 קברים.    10יש עוד   : מר שלומי שטרית

 

 מה את מענישה את התושבים?   מר יוסף ניסן: 

 

 קברים.    10יש עוד   : מר שלומי שטרית

 

 )מדברים יחד(  

 

 ך לנהל, תנהל.  אני מלמדת אות   :גב' עדי זנד
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 על חשבון המתים?   מר יוסף ניסן: 

 

 איזה מתים?    :גב' עדי זנד

 

 קברים פנויים.    10לא, לא, יש   : מר שלומי שטרית

 

 גם אני פוטנציאל למות.    :גב' עדי זנד

 

 ... זה על חשבון המתים, הבנתי.   מר יוסף ניסן: 

 

 גם אני פוטנציאל למות פה.    :גב' עדי זנד

 

 פוליטיקה על חשבון המתים.   סן: מר יוסף ני 

 

   -לא, לא  : מר שלומי שטרית

 

 בסדר, ואני פוליטיקאי.   מר יוסף ניסן: 

 

 קברים פנויים.    10יש עוד   : מר שלומי שטרית

 

הפוליטיקא  מר יוסף ניסן:  תכנון  י ואני  ישיבת  בנושא  טוב.  יפה,  יופי.  איזה   ,

   -ובנייה, אני היחידי, היחידי מכולם שעובר על כל 

 

 סליחה, סליחה, סליחה, גם אני.    :ב' עדי זנדג

 

 גם אני.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -יפה, אני עובר על כל האישורים לפני  מר יוסף ניסן: 

 

יכול    :גב' עדי זנד אתה  איך  מהאוטו.  הזאת?  הישיבה  את  מנהל  אתה  איפה 

 לראות את כל הזה?  
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 אני יודע בעל פה את הדברים.   מר יוסף ניסן: 

 

 אוי נו באמת. סופרמן אתה.    :עדי זנדגב' 

 

 ... הם פופוליסטיות.   : מר שלומי שטרית

 

 )מדברים יחד(  

 

אבל את לא יודעת, את לא יודעת מה אני עושה לפני, נכון? את לא   מר יוסף ניסן: 

 יודעת.  

 

 ...  3-דונם לחלק ל  : מר שלומי שטרית

 

 את יודעת מה אני עושה לפני הישיבה.   מר יוסף ניסן: 

 

 ברור.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 את לא יודעת.    ? הרי את לא יודעת, נכון  מר יוסף ניסן: 

 

 כל שנותר לי הוא רק לחייך. רק לחייך.    :גב' עדי זנד

 

 ברור שלחייך, כי אין לך תשובה אז תחייכי.   מר יוסף ניסן: 

 

 יש לי תשובות.    :גב' עדי זנד

 

  שה לפני הוועדה? את יודעת בכלל מה אני עו  מר יוסף ניסן: 

 

לפחות    :גב' עדי זנד כי  הזה,  הנושא  את  שהעלית  שמחה  אני  מה,  יודע  אתה 

ההתנהלות   שכל  מבינים  נבונים,  כאנשים  מאוד,  מעריכה  אני  שאותם  למועצה  חבריי 

ה  וכל  מספיק  -שלך  לך  שאין  ממצבים  להימנע  כדי  זה  זום,  לישיבות  זה  את  לכוון 

 אצבעות מורמות, זהו.  

 

 .  3-ולהביא לזום דונם לפצל אותו ל  : שטריתמר שלומי 
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 אז מה את רוצה?   מר יוסף ניסן: 

 

 אני רוצה פה. אני רוצה ישיבה פה.    :גב' עדי זנד

 

 .  3-לפצל דונם ל  : מר שלומי שטרית

 

כן? רגע, אבל תכנון ובנייה כן קיימנו בזום, אז איפה הבעיה? למה   מר יוסף ניסן: 

    אז לא הייתה לך בעיה? 

 

   -גם אז הייתה לי בעיה, אבל על פי החוק   :עדי זנדגב' 

 

 אבל, אבל, אבל עשית, אבל קיימת.   מר יוסף ניסן: 

 

   -על פי החוק היה מותר, במועצה לא   :גב' עדי זנד

 

 גם פה מותר.   מר יוסף ניסן: 

 

אז    :גב' עדי זנד גם  אני  אז,  גם  התנגדתי  אני  להשפיע,  יכולת  לי  הייתה  לא 

 ות פנים אל פנים. אני גם היום חושבת שצריך לעשות פנים אל פנים.  חשבתי שצריך לעש 

 

 אז למה קיימת? למה קיימת?   מר יוסף ניסן: 

 

כי אני לא יכולתי להשפיע. עכשיו אני יכולה להשפיע, להגיד שאני    :גב' עדי זנד

 לא מסכימה שזה יהיה בזום.  

 

עו  מר יוסף ניסן:  לי  יש  טוב,  מצוין.  בסדר  אוקיי  שנגיע    2ד  הבנתי  לפני  עדכונים 

למקום   שהגיעו  הילדים  קבוצות  את  ביקרנו  היום.  נושאים  הרבה  לנו  יש  לנושאים, 

זה   הארצית.  בתחרות  בארץ,    2ראשון  הראשון  למקום  שהגיעו  ובנות  בנים  של  קבוצות 

 והם הולכים לקראת תחרות בסלובקיה.  

רה של המועצה. אנחנו  קיבלתי את הצעתו של כפיר ונפגשתי איתם,  והצעתי גם את העז 

מהציוד האישי שהם הולכים להתחרות בחו"ל. זה יהיה שקל מול שקל    50%נממן להם  

 מול ההורים, בסדר?  
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 לא, לא בסדר. למה בסדר?   : מר שלומי שטרית

 

 מה לעשות.   מר יוסף ניסן: 

 

 הכול פופוליסטיקה.   : מר שלומי שטרית

 

   -אז  מר יוסף ניסן: 

 

 חלק כספים שאין לך לשומרים, לחלק כספים כמו מחשבים.  עוד ל  : מר שלומי שטרית

 

 זה כסף קטן וזה מה שיהיה.   מר יוסף ניסן: 

 

   -זה כמו שאתה מחלק  : מר שלומי שטרית

 

 בגלל זה בחרו בי, מה לעשות, לא בחרו בך, בחרו בי.   מר יוסף ניסן: 

 

 כמו שאתה מחלק.   : מר שלומי שטרית

 

 החלטות, מה לעשות.  אז אני אקבל את ה  מר יוסף ניסן: 

 

 שנים אתה...    3מלגה לתלמיד שפה   : מר שלומי שטרית

 

 אתה אוכל את הלב הרי. נכון שאתה אוכל את הלב?   מר יוסף ניסן: 

 

 ₪ לכל...    10,000שנים אתה משלם להם את המלגה    3 : מר שלומי שטרית

 

 נכון, נכון, אני אמשיך עם זה גם, אני אמשיך.   מר יוסף ניסן: 

 

 הם לא זקוקים לכסף ואין לך כסף לשמירה.   : מי שטריתמר שלו

 

 אני אמשיך. אני אמשיך את זה, זה לא קשור.   מר יוסף ניסן: 

 



 

 35 

 תמשיך.   : מר שלומי שטרית

 

 זה לא קשור לשמירה.   מר יוסף ניסן: 

 

 אז איך נצביע לך יוסי?   : מר שלומי שטרית

 

 זה בכלל לא קשור לשמירה.   מר יוסף ניסן: 

 

 איך נצביע לך שאנחנו רואים שאתה רק עובד בשוחד בחירות.   : טריתמר שלומי ש

 

 שלומי,... להשקיע בחינוך של ילדים לא הבנתי.   : מר כפיר מימון

 

 אין לי בעיה עם חינוך של ילדים, זה סדר עדיפויות.   : מר שלומי שטרית

 

 וגם בכמה זה מתבטא? זה גם סמלי.   : מר כפיר מימון

 

 ר עדיפויות.  יש סד  : מר שלומי שטרית

 

   -זה יותר סמלי מאשר  : מר כפיר מימון

 

 נכון מאוד.   מר יוסף ניסן: 

 

 יש סדרי עדיפויות לפי דעתי.   : מר שלומי שטרית

 

 ₪.    5,000בקושי   גב' זהבה הראל: 

 

 ₪, פחות.    5,000איזה   מר יוסף ניסן: 

 

לי זה  ברור, זה לא שההורים פה חסר להם, זה סמלי אבל. אבל או  : מר כפיר מימון

   -יתחיל 

 

 -לא, אני חושבת שיש עניין  גב' זהבה הראל: 
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 )מדברים יחד(  

 

יותר סמלי שזה אולי התחלה של השקעה בספורט   : מר כפיר מימון אני חושב שזה 

 פה ביישוב.  

 

 נכון מאוד, נכון מאוד.   מר יוסף ניסן: 

 

 אני מקווה שזה ימשיך.   : מר כפיר מימון

 

 .  אני גם חושבת  גב' זהבה הראל: 

 

 וזה לא יסתיים רק בזה.   : מר כפיר מימון

 

ואני   גב' זהבה הראל:  להצטיינות,  שמגיעים  ילדים  לעודד  שצריך  חושבת  אני 

   -חושבת שזאת הדרך 

 

 תביאו את הכסף, תביאו כסף, תביא כסף, תתחילו להביא כסף.   : מר שלומי שטרית

 

 מסכים.   מר יוסף ניסן: 

 

 ביאי כסף, כולכם תביאו כסף.  אין בעיה. זהבה ת  : מר שלומי שטרית

 

 -דורן לא רק זה, גם נפגשתי עם   מר יוסף ניסן: 

 

 ... לחלק, רק לתת. אין כסף, יש שומר אחד על היישוב בלהבים.   : מר שלומי שטרית

 

 שלומי, שלומי.   מר יוסף ניסן: 

 

 אחד שהוא סייר.   : מר שלומי שטרית

 

ככ  מר יוסף ניסן:  מתנהג  אתה  הפעם  עוד  הפעם,  נו.  עוד  כאלה  דברים  אין  ה, 

נפגשתי עם   עוד דבר.  יחד עם עובדיה.    דורן שלומי  אופניים,  גם במסלול עצמו, במסלול 

שם   לשים  על  לחשוב  כולל  המסלול,  של  השיפורים  שם,  נעשה  שאנחנו  דברים  כמה  יש 
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לא כל כך מתחבר לזה, למרות שהילדים כן    דורן תאורה, שהם יוכלו להתאמן גם בערב.  

נ  אז  וזה  ביקשו.  אפשר,  שרק  איפה  לעזור  נכונות  לנו  יש  כן  אבל  זה.  עם  נעשה  מה  ראה 

 מה שנעשה.  

 

 יוסי, עברה שעה ועוד לא הצבענו על כלום.   גב' ברוריה אליעז: 

 

   -אז רגע  מר יוסף ניסן: 

 

 אני לא יכולה ככה.   גב' ברוריה אליעז: 

 

בשרוני  מר יוסף ניסן:  השטחים  ניקוי  בנושא  מעדכן,  אני  דבר  העזר  עוד  חוק  ת, 

   -העירוני שלנו מאפשר לנו 

 

 יש שם הר של זבל, מה זה הדבר הזה? הר של פסולת סליחה.   : מר כפיר מימון

 

א'   מר יוסף ניסן:  שלב  את  סיים  השכונה,  את  שסיים  שהקבלן  פסולת  של  הר  זה 

 בשכונה, הוא עכשיו בהליך פינוי.  

 

 מי זה הקבלן?  : מר כפיר מימון

 

 וש.  אבו ק  מר יוסף ניסן: 

 

מבנה   : מר כפיר מימון של  קבלן  היה  הוא  מה  קבלן?  איזה  אומרת,  זאת  מה 

 תעשייה?  

 

 כן, כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 אוקיי.   : מר כפיר מימון

 

 הוא צבר, נתנו לו מקום לרכז את הפסולת, ומשם הוא...  מר יוסף ניסן: 

 

 למה בעצם? למה לא ישר לפנות כל הזמן?   : מר כפיר מימון
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כי זה יותר נוח להם. בסוף הם עושים מדידה, הם צריכים לעשות   סן: מר יוסף ני 

 מדידה של האשפה, מודדים להם ואז הם מוציאים את הכול.  

 

 אבל המשמעות היא עכשיו שאנחנו תקועים עם כל ההר הזה לא?   : מר כפיר מימון

 

  לא תקועים, זה בסך הכל אזור בנייה, זה גם אזור מרוחק, זה לא  מר יוסף ניסן: 

   -יושב על הבתים. מצאנו מקום שבאמת נותן אפשרות 

 

 הוא לא רוצה לפנות את הפסולת?   : מר כפיר מימון

 

בימים האלה.   מר יוסף ניסן:  בימים האלה, ממש  ניקוי  הוא מפנה  העניין.  זה  אז 

שטחים, המועצה במסגרת חוק העזר אנחנו חשבנו לעשות משהו ייעודי, ולתקן את חוק  

לנו  העזר. ופנינו לחבר  שהרעיון היותר טוב,  ה שתעשה את זה. בסופו של דבר הם אמרו 

לפי   למגרש  ממגרש  להשתנות  יכול  זה  קבועה  אגרה  עושים  שאנחנו  ברגע  ייצור,  גם  זה 

 גודל ולפי כמות אשפה וצמחייה וכו'.  

מראש   ויגבה  השטח  את  ינקה  המועצה  של  הקבלן  פה  למגרש.  ממגרש  שונה  גם  זה  אז 

, וזה  10%זה מה שהתושב ישלם. יכול להיות שתהיה שם תקורה של  כמובן, לפי מגרש, ו 

 -מה שהתושב ישלם, וככה אנחנו ניצור מצב שה 

 

 .  אנחנו התנגדנו לזה בפעם הקודמת. אני לא מבינה עכשיו   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 לא, זה לא קשור אליך.   מר יוסף ניסן: 

 

 יע לאישור.  זה לא הגיע לאישור פה. זה לא הג  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 זה לא קשור לאישור, זה לא קשור אליך.   מר יוסף ניסן: 

 

 אז מה אתה מדווח לנו?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אני רק מדווח.   מר יוסף ניסן: 

 

   -לא, שעכשיו   עייאש:   . גב' רונית ד 
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 למה את מתנגדת?   מר יוסף ניסן: 

 

ד  רונית  מתנגדת?   עייאש:   . גב'  שאני  לפני  שאלה  לשאול  התנגדתי,    אפשר  לא  עוד  אני 

 אתה רוצה שאני אתנגד? מה אתה רוצה?  

 

 לא, אמרת התנגדנו.   מר יוסף ניסן: 

 

 אני לא מבינה, מה אתה רוצה יוסי?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 לפני דקה אמרת התנגדנו.   מר יוסף ניסן: 

 

ד  רונית  של    עייאש:   . גב'  לאמוק  נכנסת  אתה  מילה,  להשחיל  תן  די.  די,  יאללה 

 יטיקה על הבוקר.  פול 

 

אתם לא מבינים שהפוליטיקה זה אצלכם? עוד לא הבנתם את זה?   מר יוסף ניסן: 

 אה לא הבנתם?  

 

ד  רונית  ש   עייאש:   . גב'  הבנת  לא  אתה    5,  3-אתה  שתוי,  שאתה  לך  אומרים  אנשים 

 שתוי? זה האירוע. אתה פוליטי נמוך, זאת הבעיה.  

 

 אני?   מר יוסף ניסן: 

 

 מפה זה מתחיל. כן.    אש: עיי   . גב' רונית ד 

 

 נכון יוסי.   : מר שלומי שטרית

 

ד  רונית  חשבו   עייאש:   . גב'  שעל  הניקוי  של  הסיפור  מה  להגיד.  תורי  עכשיו    ן זהו, 

   -המועצה 

 

 זה לא על חשבון המועצה. זה על חשבון התושבים.   מר יוסף ניסן: 

 

 אתה לא יכול לגבות מהם.   : מר שלומי שטרית
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   -איך אתה יכול? אתה מנכש להם עשבים   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אתה לא יכול.   : מר שלומי שטרית

 

   -ואתה אומר להם עכשיו תשלמו   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ומגדר להם את השטח, כן.   מר יוסף ניסן: 

 

ד  רונית  לו    עייאש:   . גב'  נכנסת לשטח שלו, עשית  הוא לא רצה לנקש, עכשיו מה? אתה 

 את עושה את הדבר הזה?  עבודה ותגבה. גזברית, איך  

 

 זה לא גזברית, יש חוק עזר עירוני.   מר יוסף ניסן: 

 

 אני שאלתי את זאת שעובדת, עומדת לגבות את הכסף.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -... לנקות להם את המגרשים, זו הפוליטיקה שלך  : מר שלומי שטרית

 

ד  רונית  הגז   עייאש:   . גב'  את  לשמוע  רוצה  אני  שלומי  אומר  שנייה,  אתה  זה  מה  ברית. 

 לה מה להגיד? היא אמרה שהיא לא יודעת.  

 

 לא, זה מה שנעשה.   מר יוסף ניסן: 

 

   -חגית איך את   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 זה לא הגיע לפתחי עדיין.   : חגית מ. מימון גב'  

 

שהולכים לעשות תהליך כזה? אני לא מצליחה    אז איך הוא מעדכן   עייאש:   . גב' רונית ד 

 להבין.  

 

 בשביל זה יש ראש מועצה.   מר יוסף ניסן: 

 

 שהגזברית לא מודעת לזה שהיא צריכה לגבות כספים מהתושבים.    עייאש:   . גב' רונית ד 
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 היא יודעת, וזה מה שהיא תעשה.   מר יוסף ניסן: 

 

 היא לא יודעת, זה לא הגיע לפתחה, אומרת לך הגזברית.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ריך להגיע לפתחה, יש חוק עזר עירוני.  זה לא צ  מר יוסף ניסן: 

 

   -בוא נסיים עם זה יוסי, רוצים לסיים  : מר שלומי שטרית

 

 לא הבנתי, את בעד את נגד? עוד לא הצלחתי להבין.   מר יוסף ניסן: 

 

   -אני רוצה לומר לך  : מר שלומי שטרית

 

ד  רונית  מוצי   עייאש:   . גב'  אתה  לעשות,  מנסה  אתה  מה  להבין  מצליחה  לא  כסף  אני  א 

   -שמישהו אחר לא יכול לגבות אותו. אני לא מצליחה להבין 

 

 מה זה היא לא יכולה, היא אמרה לך שהיא לא יכולה?   מר יוסף ניסן: 

 

   -שהיא לא מודעת לזה, אז איך אתה היא אמרה    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אז למה הבנת שהיא לא יכולה?   מר יוסף ניסן: 

 

   -כי זה לא   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 יש הבדל בין לא מודע לבין לא יכול.   מר יוסף ניסן: 

 

ד  רונית  מודעת    עייאש:   . גב'  שלך  שהגזברית  לפני  משהו,  מביא  אתה  איך  אבל 

 לתהליכים?  

 

 מה זאת אומרת? מה זאת אומרת?   מר יוסף ניסן: 

 

 מה זאת אומרת מה זאת אומרת?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 חיוב לתושב.    מוציאים לו הוראת  מר יוסף ניסן: 
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על   : מר שלומי שטרית יכול. מי שאחראי  לא  יכול, אתה  לא  יוסי, אתה  יכול  לא  אתה 

   -המגרשים 

 

 תתקשר ליועץ המשפטי עכשיו.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

חברים יש יעוץ משפטי, אבל שלומי יש יעוץ משפטי שמאפשר את   מר יוסף ניסן: 

 זה.  

 

 תיתן לנו לראות.   : מר שלומי שטרית

 

 תראה לנו קודם.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 יש חוק עזר, תפתח אותו.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא, תן לנו לראות.   : מר שלומי שטרית

 

 תפתח אותו. טוב בסדר.   מר יוסף ניסן: 

 

 אני רוצה את היועץ המשפטי שיגיד לי.   : מר שלומי שטרית

 

 סדר?  זה לא לפה, זה לא להחלטה, זה רק לדיווח, ב  מר יוסף ניסן: 

 

   -רק לדווח  : מר שלומי שטרית

 

 דיווחתי רק זה הכול. טוב חברים בואו ניגש לסדר היום.   מר יוסף ניסן: 

 

שרונית, הפרוטוקול לשרונית שהוא הראה להם שהוא רצה לבתים    עייאש:   . גב' רונית ד 

   -שלהם 

 

 

 

 



 

 43 

 אישור פרוטוקולים:   -  1לסעיף  

 . 29.12.21ישיבה ט' שלא מן המניין מיום   1.1

 . 29.12.21ישיבה י' שלא מן המניין מיום   1.2

 .    6.2.22מיום    2022במניין לשנת    1ישיבה   1.3

 

המניין  מר יוסף ניסן:  מן  שלא  ט'  ישיבה  פרוטוקולים  באישור  אנחנו    חברים, 

מן  29.12.21מיום   שלא  י'  ישיבה  מיום  .  ישיבה  29.12.21המניין  לשנת    1.  המניין  מן 

 מישהו הערות לפרוטוקולים?  יש ל .  6.2.22מיום    2022

 

   -כן, אנחנו ביקשנו לצרף לפרוטוקול זה   :גב' עדי זנד

 

 את האסמכתאות.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 הרשאות.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 הרשאות סליחה, תודה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 הרשאות.   מר יוסף ניסן: 

 

 כן, ולא קיבלנו.    :גב' עדי זנד

 

 ביקשנו.    אש: עיי   . גב' רונית ד 

 

 ביקשנו, לא צורפו ולא קיבלנו.    :גב' עדי זנד

 

 איזה הרשאה של מתקני כושר?   מר יוסף ניסן: 

 

   -של הכול. כל דבר שהיה לו   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 הרשאות שהיינו צריכים לקבל.    4היו    :גב' עדי זנד

 

 קיבלתם צילום מסך.   : חגית מ. מימון גב'  
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 לום מסך זה לא הרשאה.  לא, צי   :גב' עדי זנד

 

 שהיה עליו בכתב יד הוארך לזה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 לא, לא.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 אחר כך היה של המייל.    :גב' עדי זנד

 

 חוץ מזה היה את המייל.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 כן נכון.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ל זה לא הרשאה.  חגית, חגית, צילום מסך של מיי   :גב' עדי זנד

 

אישור   : חגית מ. מימון גב'   יש  שאם  ואמרו  החינוך,  משרד  של  לחשבות  פניתי  אני  אז 

   -של אילנית שושני של מנהלת אגף בינוי ותקצוב, האישור הזה 

 

 שיוציא מכתב.    :גב' עדי זנד

 

   -כמו אישור  : חגית מ. מימון גב'  

 

 יש מכתב.   גב' זהבה הראל: 

 

 ב, זה מייל. מייל זה לא מכתב. זה לא חתום.  אין מכת   :גב' עדי זנד

 

ידי   : חגית מ. מימון גב'   לא, ושאלתי אם זה מעודכן אצלם, אז אמרנו שכל הארכה על 

 מעודכנת במערכת של משרד החינוך.    י אילנית שושנ 

 

 חד משמעית.   גב' זהבה הראל: 

 

   -יש לי תשובה, ואת התשובה כתבתי ותיעדתי  : חגית מ. מימון גב'  

 

חינוך   וסף ניסן: מר י  שניהלה  מישהי  פה  נמצאת  משרד    30חברים,  מול  שנה 
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 החינוך.  

 

הייתי   גב' זהבה הראל:  לא  פנים,  לשתי  משתמעת  שלא  בצורה  לכם  אומרת  אני 

לוקחת על זה אחריות. כאשר הרשאה פג תוקפה, מעבירים הודעה למנהלת מינהל תכנון  

מקבל  שושני.  אילנית  בתפקיד  מכהנת  שהיום  להארכת  ופיתוח,  מיילי  אישור  ממנה  ים 

 התוקף, וזה תופס, בוודאות תבדקו אותי, בוודאות.  

 

 .  100% מר יוסף ניסן: 

 

סיבות   גב' זהבה הראל:  בגלל  הארכה  מבקשת  אני  תוקף,  פג  ואומרים  שולחים 

כל   על  כתב"רים,  אותם  שתאשרו  לפה,  שהבאנו  מההרשאות  אחת  כל  על  וכאלה,  כאלה 

רתי מכתב, קיבלתי תשובה, העברתי לכולם את המייל שלה,  אחד מהם העברנו, אני העב 

האריכה.   היא  מתי  ועד  לנו  האריכה  תמיד,  שהיא  עשיתי  כך  קיבלתם.  הזה  המייל  ואת 

 וזה תפס.  

 

 ברור שזה תפס.   מר יוסף ניסן: 

 

שאם   גב' זהבה הראל:  כסף  על  אחריות  לוקחת  הייתי  לא  כאילו  עושה,  הייתי  לא 

 אין לו אישור.  

 

   -אצל רוביק אני לא דאגתי, כי הוא יודע   :י זנדגב' עד

 

 לא, לא קשור לרוביק. רוביק לא התערב...   גב' זהבה הראל: 

 

 פה אני דואגת.    :גב' עדי זנד

 

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

 

 טוב חברים, מי בעד אישור הפרוטוקולים? פה אחד.   מר יוסף ניסן: 
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 עצה אישרה פה אחד את הפרוטוקולים: מליאת המו :  החלטה 

 . 29.12.21ישיבה ט' שלא מן המניין מיום   1.1

 . 29.12.21ישיבה י' שלא מן המניין מיום   1.2

 .    6.2.22מיום    2022במניין לשנת    1ישיבה   1.3

 

   דיווח ראש מועצה )כולל עבירות פע"ר(   -  2לסעיף  

 

 דני דיווח פע"ר.   מר יוסף ניסן: 

 

פברואר.    מר דני ביטון:  ינואר  הרכוש  עבירות  את  נסקור  טוב,  שבוע  חברים  טוב 

מ  בינואר  ירידה  על  מדברים  ל   8-אנחנו  רוב    3-עבירות  העבירות,  כל  לשנה.  עבירות 

   -העבירות הם 

 

 בחודש, בינואר.   מר יוסף ניסן: 

 

בחודש. רוב העבירות הם עבירות של רכב, פריצה או גניבה לרכב.    מר דני ביטון: 

ש  כפי  שעברה  אז  בשנה  ינואר  השנה  8אמרתי  שעברה  3,  שנה  בפברואר  השנה  12.   ,7  .

. המגמה היא מגמה חיובית, מגמה טובה. גם  50%במצטבר אנחנו מדברים על ירידה של  

 מרץ, גם הימים של מרץ אנו מתנהגים בצורה זהירה.  

ירה  המגמה היא מגמה חיובית של בלימה, וכל עבירה נמדדת, כל עבירה נבחנת, לכל עב 

מול   הפריה  עושים  מצלמות  בודקים  התושב.  את  פוגש  אני  עבירה  לכל  תחקיר,  יש 

המשטרה. בסך הכל יש פה תהליך של למידה, וגם בלימה. אם המגמה נשמרת אז אנחנו  

   -בכיוון חיובי, זה לגבי עבירות רכוש. ואם תרצו אז 

 

 כן, מה השעות? מה השעות של הגניבות.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

   -אז זהו זו הנקודה   י ביטון: מר דנ 

 

 השעות של הגניבות.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

עבירה    מר דני ביטון:  של...  ברזולוציה  בחנתי  שעברה  בשנה  העלה.  ששלומי 

  6:00בלילה עד    20:00מהעבירות באמת מתנהגות בלילה, משעה    66%-עבירה, וגילינו ש 

ו  ינואר פברואר, באמת  מהעבירות ביתר חלקי היום. מה שקרה    33%-בבוקר.  בחודשים 
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השעות  בין  מתמקדות  שהעבירות  זיהינו  הפוכה.  מגמה  בערב.    19:00-ל   16:00  זיהינו 

 בערב. מה שנקרא למדו אותנו.    19:00-אחרי צהריים ל   16:00

ב  למשמרת  מתמקמים  מ   20:00-אנחנו  לעבוד  ולמדנו  הפשיעה.  לשעון  בהתאם  -בערב 

מז   6:00עד    20:00 פתאום אתה  ב בבוקר.  רכבים  לנו  אין    16:00-הה שגונבים  בצהריים. 

יכול   לא  ואתה  עבודה,  בשעות  מוגבל  שמאבטח  מכיוון  אחרת.  בשעה  להתמקם  שכל  פה 

בשעה   תתמקם  אם  אותו,  זה    6:00עד    16:00להעסיק  הוא    14בבוקר,  עבודה,  שעות 

 שעות עבודה.    180-מוגבל ל 

אחרי צהריים,    16:00בשעה  החלטנו שאנחנו מתמקמים בהתאם להתנהגות היריב שלנו  

באזור   זה  3:00-4:00אבל מסיימים בהתאם,  גם  כמו אותו    12,  ימים  היו  עבודה.  שעות 

. שהחלטנו, החלטתי לסיים בשעה סבירה, כדי  1יום חמישי ששלומי ניגש ומצאנו שומר  

 לא לצבור שעות עבודה בחריגה, שהיא בניגוד להסכם הציבורי, הקיבוצי.  

רוצה  תחתונה  התייצבות    בשורה  שעות  ועם  העבודה,  שעות  עם  ששיחקתי  לומר 

המאבטחים בהתאם לשעון הפשיעה של היישוב. תקפנו ולראייה התוצאה הייתה טובה.  

זה   מותקפים.  לא  שאנחנו  בזמן  עבדנו  ופחות  לפעול.  רצו  שהם  בזמן  אותם  תקפנו  כי 

שהירי  שעון  פי  על  מוכתבים  אנחנו  אמרתי,  לשאלתך  וגם  התחתונה,  לא  בשורה  קובע  ב 

 אני קובע. מתי שיש פשיעה אני אעבוד, כשאין פשיעה אני לא אעבוד.  

 

אומרת   מר יוסף ניסן:  זאת  ודאות.  לחוסר  להם  גורם  הזה  השגרה  שינוי  גם  אגב 

ב  באים  הם  אותם.    5:00-אם  מרתיע  זה  בשער,  שומרים  שיש  פתאום  רואים  והם 

כרג  שאנחנו  זה  אומרת  זאת  עצמם.  בעד  מדברים  ב המספרים  בגלל  50%-ע  זה  בעיניי   ,

שאנחנו מתנהלים אחרת, זה לא בגלל שהם הפסיקו לגנוב. הם הולכים למקומות שיותר  

 קל, פחות מקשים עליהם.  

כלי   משם  יצאו  ושלא  מספיק,  גבוהה  תמיד  שתהיה  עפר  סוללת  על  מקפידים  אנחנו  גם 

פה  שנתפסו  גנבים  של  מיניות,  הטרדות  של  תפיסות  כמה  היו  ז רכב.  וגם  את  ,  עושה  ה 

הפעילות   גם  דבר  של  שבסופו  הצלחות  לנו  יש  בזה  וגם  אותותיו,  את  נותן  זה  גם  שלו, 

שלנו היא עשתה, התגובה הייתה מהירה. אנשים הגיעו לשטח מהר. היו תפיסות המסר  

 הזה עובר כנראה גם לשטח, ואני מקווה שבאמת המגמה הזאתי תימשך.  

 

 עד כאן.    מר דני ביטון: 

 

מכובסות,   : ריתמר שלומי שט מאוד  מאוד  מילים  שמענו  שאלה.  לשאול  רוצה  רק  אני 

שהם   שלנו  שהילדים  להבים,  שהיישוב  מצב  שוב  יהיה  האם  יפות.  מאוד  מאוד  מילים 

בשעה   ביישוב  אחד  שומר  יש  בלילה,  גם    3:30ישנים  הוא  שומר,  גם  שהוא  בוקר  לפנות 
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 סייר, והוא גם רודף והוא גם עוקב.  

כזה   מצב  יהיה  קיבוצי האם  הסכם  לא  קיבוצי,  הסכם  יהיה?  שלא  קונה  או  לא  שעות,   ,

הכניסה   שער  אם  עומדים.  בלילה  עובדים  כמה  לדעת  תכלס  קונה  הזה.  הלוקש  כל  את 

 לפנות בוקר יהיה מופקר עוד פעם או לא? זה מה שאני רוצה לדעת.    3:00בשעה  

 

 תגיד שאלה.   : מר כפיר מימון

 

 כן.   : מר שלומי שטרית

 

אם   : מימוןמר כפיר  גם  התוצאה.  בסוף  העיקר  זה,  את  עושים  איך  משנה  זה  מה 

ויהיה  סיישל  באיי  ישבו  השומרים  כל  אפס    עכשיו  אותנו    פה  שמעניין  מה  זה  פשיעה, 

 בסוף.  

 

   -אז כפיר  : מר שלומי שטרית

 

 בשביל זה שמנו את דני, והוא מקצועי.   : מר כפיר מימון

 

 בא בטענות? אני לא מבין.  , אתה  50%יש ירידה של   מר יוסף ניסן: 

 

 )מדברים יחד(  

 

 שיפור, כאילו מה?    50%מה אתה רוצה לשדר לבן אדם שמביא לך   : מר כפיר מימון

 

 בפשיעה, אתה בא בטענות?    50%יש ירידה של   מר יוסף ניסן: 

 

ב  : מר שלומי שטרית כך.  על  מברך  אני  שמח,  אני  לא,  סייר    3:30-לא,  בוקר    1לפנות 

 שהוא שומר...  

 

אתה   : מר כפיר מימון לא,  ומתי  שומרים  שמים  מתי  יודע  הוא  תראה  קצת,  לא  זה 

 יודע.  

 

-אני לא רואה את זה נכון, אם אתם חושבים שזה בסדר, סבבה. ב  : מר שלומי שטרית

 .  1לפנות בוקר סייר שהוא גם שומר, שכל היישוב על סייר    3:30
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   -אם מישהו מאיתנו היה, זה היה  : מר כפיר מימון

 

 אם אתם חושבים שזה בסדר, סחתין.   : ר שלומי שטריתמ

 

 סומך על שיקול דעתו המקצועי, ורואים את התוצאות.   פרופ' עפר לוי: 

 

 יוסי ברשותך, אני יכול להתפרץ לכם לישיבה?   מר גולן סויסה: 

 

 כן, כן.   : מר שלומי שטרית

 

 דקות.    3-ל  מר גולן סויסה: 

 

 כן.   : מר שלומי שטרית

 

 יוסי אני יכול?   סה: מר גולן סוי 

 

 תדבר.   מר יוסף ניסן: 

 

 מי זה?    :גב' עדי זנד

 

 גולן סויסה יו"ר מועדון הבריכה.  : מר שלומי שטרית

 

חברים   מר גולן סויסה:  מאסיפת  עכשיו  בא  אני  חברים,  מועדון  יו"ר  סויסה  גולן 

מ  תקציב  הגדלת  הייתה  האסיפה  של  המטרה  ל   900,000-שהייתה.   ₪-1.9    ₪ מיליון 

₪. קיבלנו    900,000יפוץ המלתחות. האומדן שלנו היה על פי האדריכל בשנה שעברה  לש 

עשינו הערכות חדשות הגענו    בצ"מ   מיליון ₪ כולל   1.6הצעות. ההצעה הכי זולה הייתה  

 מיליון ₪.    1.9-ל 

וליוסי   החברים  לכל  תודה  לכם  לומר  רוצה  כל  קודם  היישוב,  כתושב  אליכם  בא  אני 

בת  התמיכה  על  מה  בראש,  כל  ובאמת  הדקל.  חדקונית  עם  העזרה  על  תמיכות.  קציב 

 שאנחנו רצינו קיבלנו אוזן קשבת.  

השיפוץ   בבריכה.  נמצאים  בערבים  שלנו  הנוער  בני  כל  מהמועצה.  אינטגרלי  חלק  אנחנו 

. האסלות עומדות ליפול,  mustהזה חייב להיות, זה לא משהו אסתטי, זה משהו שהוא  
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אני אם הייתי משרד הבריאות, הייתי סוגר את הבריכה,    סכנה בטיחותית, תברואתית, 

מאוד   זה  כאן  ואני  במשחק  לא  אני  ואם  שבע,  באר  של  משחק  יש  וחלק.  חד  לכם  אומר 

 חשוב לי.  

ספורט,   של  מקום  הזה  המקום  בראש.  יוסי  ואליך  מכם,  ואחת  אחד  לכל  פונה  אני 

מה  אינטגרלי  חלק  בו  רואה  אני  ליישוב.  שייך  מקום  הזה  נשמח  מועצה המקום  אנחנו   .

ידי   על  נתרם  שלט  נשים  הסאונה,  את  עליכם  תיקחו  המלתחות.  של  בשיפוץ  לעזרה 

לנכון. אני מדבר על, קורא לעזרה, צועק, סכום של   רוצים, רואים  המועצה, מה שאתם 

להפריע  ₪,    200,000-250,000 רוצה  לא  התושבים.  רווחת  לכל  מדהים  שינוי  יעשה  וזה 

   -דה לכם על כל העזרה לכם תחשבו, תדונו, תו 

 

 שנייה, שנייה, יש לי רעיון, אפשר רגע?   : מר כפיר מימון

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 אפשר?   : מר כפיר מימון

 

ב  מר גולן סויסה:  נוער  לבני  הארץ  אליפות  פתיחת  לתחרות  נרתמנו  אנחנו  -אגב 

י 8.4.22 אזוריות  טניס  תחרויות  בבריכה,  יתחיל  המחזור...  את  תתחיל  שהיא  תחילו  , 

אנחנו   האלה  הפעילויות  כל  שם,  אותו  לעשות  רוצים  אנחנו  הספורט  מרכז  כל  בבריכה. 

מנויים,   זה  הזה  המועדון  של  היחידות  ההכנסות  חוג,  בלי  קורונה  של  תקופה  עברנו 

 מנויים וחוגים. חוגים לא היו לנו. זה לא עסק פרטי, באמת.  

ענ  שום  לי  אין  זה,  את  ועושה  בא  אני  מהתנדבות,  שום  אני  לי  אין  מזה,    benefitיין, 

אכפת לי מהיישוב, אכפת לי מרווחת הילדים, מהרווחה שלנו. יישוב כמו להבים אני לא  

 חושב שצריך להיות לו מלתחות כאלה ומועדון כזה. אני קורא לכם...  

 

 מה עם השחייה של הילדים שלנו בבית ספר?   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 ה שלכם. זה בידיים שלכם, אנחנו באנו...  נענינו לכל בקש  מר גולן סויסה: 

 

 אפשר?   : מר כפיר מימון

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 
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חושב   : מר כפיר מימון שאני  האישית.  דעתי  את  רק  להגיד  רוצה  כל  קודם  אני  אז 

גם   המועדון,  של  בנראות  גם  שיפור  רואים  טובה,  עבודה  עושים  שם  והחבר'ה  שגולן 

הטנ  החוגים  בהחלפת  גם  אם  בפעילויות,  שמח  הייתי  אני  האלה.  הדברים  השחייה,  יס 

 יחזקו את המועדון כמרכז ספורט.  

שמח   הייתי  מנגד  בחיוב.  גולן  של  הבקשה  את  לשקול  צריך  שכמועצה  חושב  אני 

יוכל לתת, אולי לפתוח את השערים שלו אולי למשפחות רווחה שלא יכולים   שהמועדון 

 לעשות מנוי.  

 

 ... ביקשתם...   מר גולן סויסה: 

 

 המקום כבר קיים, המקום קיים.   : מר כפיר מימון

 

 איזה רווחה יש בלהבים?   : מר שלומי שטרית

 

פה,   : מר כפיר מימון הולך  מה  תראה  הרווחה  תקציב  את  תפתח  ₪    3-2יש,  מיליון 

יכולות לאפשר להם לעשות   וחלילה שהמשפחות שלהם לא  ילדים חס  יש  בשנה. אז אם 

 -לפתוח את המקום אולי מנוי, אז לשקול לפתוח את זה.  

 

 סבסוד מלא.   מר גולן סויסה: 

 

יודע   : מר כפיר מימון כזה. אולי    win winלא, לא צריך עכשיו, זה רק רעיון, אתה 

דליל   שהוא  הבוקר  של  בשעות  הספר  בית  של  אולי  הספר,  בית  של  פעילויות  לייצר 

 בפעילות, להביא את הילדים שמה, לא יודע לשחייה.  

 

   -למרות הכול ולמרות הכול בפורים  מר גולן סויסה: 

 

   -אתה מבין כאילו   win winואז זה   : מר כפיר מימון

 

על   מר גולן סויסה:  בבריכה  היישוב  ילדי  לכל  הפנינג  עושים  אנחנו  בפורים 

   -+, אנחנו באמת מנסים 30חשבוננו. בערב למבוגרים מסיבה  

 

 -צריך לחזק את המקום הזה ו  : מר כפיר מימון
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 (  )מדברים יחד 

 

 -שנים האחרונות   3-קודם כל חשוב לומר גם למועצה, שב  מר יוסף ניסן: 

 

 חד משמעית.   מר גולן סויסה: 

 

פה   מר יוסף ניסן:  עשו  לא  הבריכה  לטובת  עשתה  שהמועצה  מה  שנה    30רגע, 

 לפני.  

 

 אמת.   מר גולן סויסה: 

 

 בסדר? קודם כל נשים את זה על השולחן.   מר יוסף ניסן: 

 

 התחלתי בזה.   : מר גולן סויסה 

 

ושחררנו   מר יוסף ניסן:  הכסף  את  שעיכבו  הסולאריים  הגגות  תמיכה...  מבחני 

 את זה מיד.  

 

 הכסף שהיה בבית המשפט ועבר אליכם זה הרבה כסף.   : מר שלומי שטרית

 

לא   מר יוסף ניסן:  המועצה  מזה.  ויותר  עשינו  לעזור  שיכולנו  מה  כל  ובאמת 

ח  אני  גם,  ויש  בתקציבים  ואני  משופעת  משפטי  קושי  יש  משפטי.  קושי  לומר,  ייב 

כי   רגיל.  שבאופן  ממה  אובר  כסף  לקבל  צריכים  כשאנחנו  אשמח.  אני  אשמח,  מבחינתי 

 מיליון ₪ לקופה.    1.8מגרשים, אמורים להיכנס משהו כמו    12שיווקנו פה  

 

הם   מר גולן סויסה:  יודע  ואתה  הנוער,  בני  כל  איפה  לראות  מוזמנים  אתם  יוסי 

 במועדון.    אצלנו 

 

שאחרי,   מר יוסף ניסן:  בשנה  לקבל  כדי  לפני  שנה  להיערך  צריכים  כאלה  דברים 

 כי זה לא מופיע בתקציב שלנו לשנה.  

 

 ויש בין השורות.   מר גולן סויסה: 
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תמיכה   מר יוסף ניסן:  פה  תהיה  אם  מאמץ  נעשה  אנחנו  מאמץ.  נעשה  אנחנו  אז 

 של כולם.  

 

 ?  אפשר לאשר תב"ר  : מר כפיר מימון

 

 לא, זה בדיוק העניין.   מר יוסף ניסן: 

 

 )מדברים יחד(  

 

להעביר   מר שמואל לביא:  אפשר  אי  כי  הכול?  את  מעבירים  תמיכות  דרך  רק  למה 

 כסף למועדון, היא לא חלק מהמועצה.  

 

 בסדר.   מר יוסף ניסן: 

 

 סליחה על ההפרעה.   מר גולן סויסה: 

 

 ננסה לעזור איפה שרק אפשר.   מר יוסף ניסן: 

 

 זה אושר בזה?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

אנחנו חייבים להתחיל. ביום שלישי פתיחת מעטפות.  התקציב כן.   מר גולן סויסה: 

שלישי  ביום  ממנו  נפרדים  אנחנו  מדריך,  שהיה  טוויטו  גדי  את  שהכיר  מי  בשעה    אגב 

 בערב.    18:00

 

 למה? לאן הוא הולך?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 רש, הוא כבר עזב לפני שנה.  הוא פ  מר גולן סויסה: 

 

 )מדברים יחד( 

 

 אז אנחנו נפרדים ממנו.   מר גולן סויסה: 

 

 טוב אוקיי תודה.  מר יוסף ניסן: 
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 תודה רבה.   מר גולן סויסה: 

 

 תודה.   מר יוסף ניסן: 

 

 חילופי גברי במתנ"ס וועדת ערר.   -  3לסעיף  

 

בסעיף   מר יוסף ניסן:  אנחנו  סעיף  3טוב,  גבר   3.  חילופי  ובוועדת  זה  במתנ"ס  י 

כרגע   ממנים  למעשה  אנחנו  במתנ"ס  שבגלל    2ערר.  זה  שקרה  מה  עדנה?  נכון  חברים, 

להגדיר   צריכים  אנחנו  הפנים.  משרד  מול  לנו  עבד  לא  וזה  ואחרת,  כזאת  זיקה  שיש 

ממנה   המתנ"ס  וגם  ממנה  המועצה  גם  אחר.  ממקום  באה  שלהם  שהמועמדות  אנשים 

 עצה.  ויש נציגי ציבור ויש עובדי מו 

 

 התנגדנו לזה בפעם הקודמת.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מה?   מר יוסף ניסן: 

 

 התנגדנו לזה בפעם הקודמת.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 בסדר. אז הבאתי את זה עוד פעם.   מר יוסף ניסן: 

 

 רק אני מזכירה, זה לא לך יוסי.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -ם בפעם הקודמת כן אישרת  גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -בפעם הקודמת הוא רצה להביא את   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 שרה אדרי.   : מר שלומי שטרית

 

 לא, שרה אדרי זה בוועדת ערר.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 לא, לא קשור, אני מדבר על המתנ"ס כרגע.   מר יוסף ניסן: 
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   -מה שהוא הציג בפעם הקודמת בקשר למתנ"ס אישרתם. זה היה  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 עובדי מועצה.    2 מר יוסף ניסן: 

 

   -זהבה  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 זהבה ודני.   מר יוסף ניסן: 

 

 ודני במקום אלעד ובתיה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אז עכשיו מה?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

זה   מר יוסף ניסן:  מהמועצה  ממנים  ממנים,  עכשיו  שאנחנו  שהם    2מה  חברים 

 נציגי המועצה במתנ"ס.  

 

 יש לנו נציגים.    :די זנדגב' ע

 

ד  רונית  ה   עייאש:   . גב'  מול  הקודמת  בפעם  לזה  גם  התנגדנו  את  -אבל  פיטרתם  למה   ,

   -המהנדס? זה אותו סיפור מלפני 

 

 לא, זה לא קשור.   מר יוסף ניסן: 

 

 זה לא קשור זה נציגי ציבור.   עו"ד יגאל ברק: 

 

 ישיבות.    2זה היה לפני    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 את מתבלבלת זה נציגי ציבור.   ף ניסן: מר יוס 

 

 צריכים להיות חברי מועצה במתנ"ס.   : מר שלומי שטרית

 

מועצה   מר יוסף ניסן:  עובדי  זה  דני.  ואת  זהבה  את  מינינו  כבר  המהנדס  במקום 

והנהלת המתנ"ס. עכשיו כדי שיהיה קוורום ושיהיה למעשה מינהל תקין,   נציגי מועצה 
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הנ  לנו את  גם מעכב  זה  לא  אגב  ברגע שאנחנו  איתנה.  של המועצה כמועצה  יהול התקין 

   -ממנים את האנשים כפי שצריך בנוהל בהנהלת המתנ"ס, זה נקודה לא טובה עבורנו 

 

 את מי אתה מוציא?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 שנים שאין חברי מועצה במתנ"ס.    3.5כבר   : מר שלומי שטרית

 

 במקומם.    2שו ואנחנו ממנים  שפר   2שפרשו, יש    2לא, יש   מר יוסף ניסן: 

 

 נו מי?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מי פרש?    :גב' עדי זנד

 

 מי פרש? אני לא זוכר.   מר יוסף ניסן: 

 

 יגאל אתה רוצה לעזור?   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 תעזור יגאל.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

ה  עו"ד יגאל ברק:  הקודמים  המינויים  אמר,  שיוסי  כמו  ששוב  זה  שקרה  ם  מה 

 -פשוט לא עברו את הוועדה, נתקעו על ה 

 

 מי? מי? מי? שמות, אפשר לדעת? מחברי מועצה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 רותי רובין.   מר יוסף ניסן: 

 

   -רותי רובין, ברגע שיש  עו"ד יגאל ברק: 

 

 מחליפים אותה...   מר יוסף ניסן: 

 

 )מדברים יחד(  

 

   -ן עד לוועדה... אני רק אומר אני אומר זה נתקע הרבה זמ  עו"ד יגאל ברק: 
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 אז מי יצא? רותי רובין ומי עוד?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -גולה. למעשה ב וניסן   עו"ד יגאל ברק: 

 

 הוא אמר את זה בפעם הקודמת.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 נכון. ולכן כל הסיפור נתקע...   עו"ד יגאל ברק: 

 

יוד  גב' ברוריה אליעז:  כבר  יוסי  במקום?  מי  מי  אז  כבר  יודעים  יוסי  יוצא.  מי  עים 

 יוצא. מי נכנס.  

 

 אבל הם לא היו חברי מועצה אף פעם.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 לא, לא היו.   מר יוסף ניסן: 

 

של   גב' עדנה זטלאוי:  מועצה  חברי  לא  זה  במתנ"ס.  המועצה  של  ציבור  נציגי  זה 

 המועצה.  

 

 אתה מציע במקום.  נציגי ציבור יופי. אז מי    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 לא דיברו איתנו.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 בטח, דנו בזה כבר.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -לא, את לא שמעת משהו נכון  גב' ברוריה אליעז: 

 

 סליחה, הנושא הזה נדון, מי אתה מציע במקום?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אהובית זלץ ושרית חן.   מר יוסף ניסן: 

 

 .  אהובית זלץ כבר אושרה  : גב' עדנה זטלאוי 
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 לא, ושרית חן הם יהיו נציגים של המועצה בהנהלת המתנ"ס.   מר יוסף ניסן: 

 

 למה לא חברי מועצה?   : מר שלומי שטרית

 

 )מדברים יחד(  

 

 לפי חוק יש תקנות לעיריות נציגי ציבור ותאגידים עירוניים.   עו"ד יגאל ברק: 

 

 או שאתם רוצים להוציא אותו?  ולה ביקש לצאת  ג ב   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 לא, הוא לא ביקש, אף אחד לא ביקש.   עו"ד יגאל ברק: 

 

 לא, אנחנו נעשה אותו נציג של המתנ"ס.   מר יוסף ניסן: 

 

 רגע, אי אפשר למנות חברי מועצה?   : מר שלומי שטרית

 

   -תקשיב  עו"ד יגאל ברק: 

 

 חברי מועצה אפשר למנות?   : מר שלומי שטרית

 

 אפשר, זה אני ועפר כבר נמצאים.   ן: מר יוסף ניס 

 

 מחברי המועצה?    2ואי אפשר עוד   : מר שלומי שטרית

 

 אי אפשר.   מר יוסף ניסן: 

 

 למה לא?   : מר שלומי שטרית

 

 לא, לא.   מר יוסף ניסן: 

 

 אי אפשר תקשיב רגע, תקשיב איך זה עובד.   עו"ד יגאל ברק: 

 

 כן.   : מר שלומי שטרית
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גוף  עו"ד יגאל ברק:  למנות    בכל  חייבת  היא  ממנה,    1/3.  1/3  1/3  1/3שהמועצה 

ועדה.   שום  לעבור  צריכים  לא  הם  ונכנסים  ממונים  שהם  ברגע  שאגב  ציבור,    1/3נבחרי 

ו  מועצה  אלא    1/3-עובדי  מועצה,  עובדי  ולא  הציבור  נבחרי  לא  שהם  ציבור  נציגי 

 תושבים.  

 

   -ש   2-רגע, מה רע ב  גב' ברוריה אליעז: 

 

חלקים,   עו"ד יגאל ברק:  כמה  יש  במתנ"ס  החוק.  זה  שנייה,  החוק.  זה  אוקיי? 

   -המתנ"ס הוא מה שנקרא גוף מעין עירוני 

 

מינויים   : מר שלומי שטרית המועצה.  חברי  על  מקובלים  שיהיו  אנשים  רוצים  אנחנו 

 פוליטיים נגמר בלהבים. את הבלוף הזה לא אוכלים...  

 

 ד משהו לומר?  הלאה עוד משהו, למישהו יש עו  מר יוסף ניסן: 

 

 מי שרוצה להצביע, שיצביע.   : מר שלומי שטרית

 

 אני לא מכירה.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 אני אתנגד.   : מר שלומי שטרית

 

 תסביר על האנשים.   גב' ברוריה אליעז: 

 

לא, אז אתם   : מר שלומי שטרית ואם  לנו תצביעו.  כך, אומר  לנו אנשים  אתה בא שם 

 נגד התושבים.  

 

 נכון.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אז אנחנו נגד התושבים יוסי. מינויים פוליטיים נגמר.   : מר שלומי שטרית

 

   -מה זה קשור  מר יוסף ניסן: 
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 הכול מקצועי.   : מר שלומי שטרית

 

 מינויים פוליטיים בהנהלת...   מר יוסף ניסן: 

 

 -אתה תתייעץ עם האנשים פה  : מר שלומי שטרית

 

 הם מתנדבים.   מר יוסף ניסן: 

 

   -לא, לא, יש אנשים טובים  : מר שלומי שטרית

 

חשבונות.   מר יוסף ניסן:  בהנהלת  היום,  במתנ"ס  קודש  עבודת  עושה  חן  שרית 

 באמת משהו לא נורמלי.  

 

 רגע סליחה לעדכן אותך, היא התפטרה לפני כמה חודשים.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מהבריכה גם. גם מהבריכה היא התפטרה.   : מר שלומי שטרית

 

 לא במתנ"ס, ממש לא.   מר יוסף ניסן: 

 

 גם מהבריכה שרית חן התפטרה.   : מר שלומי שטרית

 

 בדיוק.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -היא איך קוראים לה  : מר שלומי שטרית

 

 בסדר נכון, אבל לא מהמתנ"ס.   מר יוסף ניסן: 

 

 רגע, אז אתה מכיר אותה.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 יר את כולם.  אני מכ  : מר שלומי שטרית

 

   -אז למה  גב' ברוריה אליעז: 
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 יוסי איך הם ישבו עכשיו, הם יהיו נציגות ציבור.   פרופ' עפר לוי: 

 

 )מדברים יחד(  

 

 הוא מחליט לבד, אז הוא יקבל לא.   : מר שלומי שטרית

 

 סוגים של נציגות.    2חברים הנקודה היא שבמתנ"ס יש   עו"ד יגאל ברק: 

 

 .  הוא מסביר  מר יוסף ניסן: 

 

 תקשיבו.   עו"ד יגאל ברק: 

 

 הוא אומר את הנתונים.   גב' ברוריה אליעז: 

 

   -לא, הוא היה צריך לפני לבוא להתייעץ, לראות אולי מישהו אחר  : מר שלומי שטרית

 

 הוא מציע אותם.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 לא, הוא לא מציע, הוא קובע עובדה.   : מר שלומי שטרית

 

 ע.  הוא לא מצי   :גב' עדי זנד

 

הוא   : מר שלומי שטרית ולכן  מתנגח,  והוא  בהצבעה,  רוב  לו  יש  להצבעה,  מעלה  הוא 

יוסי. תשתף אותנו, קח את האנשים איתך, כמו שאתה  גוניזם יוצר אנטי  זה  , תשפר את 

   -מתלקק כל היום לתושבים 

 

 טוב נו די, די.   מר יוסף ניסן: 

 

 אותו דבר גם אלינו.   : מר שלומי שטרית

 

   -אנשים שהם כבר נמצאים שם אבל זה   י: פרופ' עפר לו 

 

 הם כבר נמצאים אנחנו רק מעבירים אותם בסטטוס זה הכול.   מר יוסף ניסן: 
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 המתנ"ס הוא גוף מעין עירוני.   עו"ד יגאל ברק: 

 

 הם היו בצד של המתנ"ס?   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 המתנ"ס הוא גוף מעין עירוני...  עו"ד יגאל ברק: 

 

 )מדברים יחד( 

 

אפשטיין   : לומי שטריתמר ש העצמאות?  יום  של  במכרז  זכה  פעם  עוד  אפשטיין  אגב 

 זכה עוד פעם במכרז של יום העצמאות?  

 

 אפשטיין?   מר יוסף ניסן: 

 

 מי זכה במכרז של יום העצמאות?   : מר שלומי שטרית

 

 מי זה? מי זה?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 אפשטיין חבר שלו, איך קוראים לו?   : מר שלומי שטרית

 

 אף אחד לא...   פרופ' עפר לוי: 

 

 אתה לא מכיר, כל שנה זוכה ואתה לא מכיר.   : מר שלומי שטרית

 

 אני לא מכיר אותו.   מר יוסף ניסן: 

 

 הוא עושה פה את כל האירועים ואתה לא מכיר.   : מר שלומי שטרית

 

 אני לא מכיר.   מר יוסף ניסן: 

 

 אתה לא מכיר יוסי.   : מר שלומי שטרית

 

 לפני שעוברים ליום העצמאות.   ה אליעז: גב' ברורי 
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 נו, נו, נו, יוסי.   : מר שלומי שטרית

 

   -מה שכאן ניסו להגיד חבר'ה בואו  גב' ברוריה אליעז: 

 

הכניס את איריס הררי לוועדת רכש, ונתן לאפשטיין, כל שנה הוא   : מר שלומי שטרית

 זוכה, כל שנה.  

 

 בואו נתקדם עם המתנ"ס.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 מעניין.   : מר שלומי שטרית

 

   -האנשים שהוצעו כאן   2-ש  גב' ברוריה אליעז: 

 

 הם היו מטעם המתנ"ס.  : קובי נודלמן   עו"ד 

 

   -היו ממילא בהנהלת המתנ"ס מטעם המתנ"ס. עכשיו מכניסים  גב' ברוריה אליעז: 

 

 הם מונו גם מהמועצה הקודמת אבל, בגולה וזה.   : מר שלומי שטרית

 

 כן.   ז: גב' ברוריה אליע 

 

 מונו גם מהמועצה הקודמת.   : מר שלומי שטרית

 

   -עכשיו הם יהיו לא מטעם המתנ"ס  גב' ברוריה אליעז: 

 

 הם יישארו, רק הסטטוס משתנה, זה רק הסטטוס זה הכול.   מר יוסף ניסן: 

 

 אף אחד לא זה, ואף אחד לא מצטרף, רק משנים את הסטטוס.   פרופ' עפר לוי: 

 

 הצרחה של אנשים זה הכול.  זה רק   מר יוסף ניסן: 

 

 זה נציגי ציבור של המתנ"ס.   עו"ד יגאל ברק: 
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 האלה.    2-אבל הם יצאו, לא, לא על ה  גב' ברוריה אליעז: 

 

 )מדברים יחד(  

 

 על האנשים?    ... טוב חברים מי בעד ה  מר יוסף ניסן: 

 

 מה היה פה אחד? שלומי זה לא פה אחד?   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 איזו הצבעה? על מה זה?   : מר שלומי שטרית

 

 על המתנ"ס.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 להחליף...   : מר שלומי שטרית

 

 השמות שמשנים את הסטטוס שלהם.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 נציגים.    2נציגים, מינוי    2מינוי   מר יוסף ניסן: 

 

   -כפיר זה היה בעד או שאתה  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אני לא כן, ולא לא.   : מר כפיר מימון

 

 אוקיי אתה נמנע.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 כן.   : מר כפיר מימון

 

   -אהובית זלץ ו  מר יוסף ניסן: 

 

 טוב אז בעד, רגע שנייה, בעד כולם חוץ מכפיר.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 לא לשמות, רק להחלפה, כן?   : מר שלומי שטרית
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 לא, זה מינוי, זה מינוי.   מר יוסף ניסן: 

 

 מות אני נמנע.  אם זה ש  : מר שלומי שטרית

 

 שלומי גם.  אז נמנע,   מר יוסף ניסן: 

 

 גם נמנע.   : מר שלומי שטרית

 

 בסדר? אהוביץ זלץ ושרית חן.   מר יוסף ניסן: 

 

 מינויים פוליטיים לא אצלנו.   : מר שלומי שטרית

 

   -טוב ועדת ערר  מר יוסף ניסן: 

 

   -שהיו   2-אז רגע, ה  גב' ברוריה אליעז: 

 

 נ"ס.  מהמת  : קובי נודלמן   עו"ד 

 

   -הם עוברים  מר יוסף ניסן: 

 

 הם נשארים מטעמנו.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 שנייה רגע, תכתיב לי את ההחלטה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 הצבענו על זה, גמרנו?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 ההרכב לא משתנה.   פרופ' עפר לוי: 

 

למנו  עו"ד יגאל ברק:  מחליטה  המועצה  העניין  לצורך  שוב,  אומר  נציגים    2ת  אני 

   -מטעמה בהנהלת המתנ"ס את אהובית זלץ ו 

 

 ואת שרית חן.   מר יוסף ניסן: 
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 שרית חן.   פרופ' עפר לוי: 

 

 זהו, זו ההחלטה מבחינתנו.   עו"ד יגאל ברק: 

 תוצאות ההצבעה: 

 7  -ניסן, אליעז, לוי, ליפשיץ, נודלמן, דמרי עיאש, זנד    –בעד  

 2  -שטרית, מימון    –נמנעים  

למנות  מלי :  החלטה  קולות  ברוב  החליטה  המועצה  בהנהלת    2את  מטעמה  ציבור  נציגי 

     המתנ"ס את שרית חן ואהובית זלץ. 

 

ככה חברים בוועדת ערר יש לנו את הנושא של הרכבת וצריך לדון   מר יוסף ניסן: 

בזה כנראה, אני מקווה שלא. אבל אין הרבה באמת עבודה בוועדת ערר, זה פעם בכמה  

ער  איזה  יש  שלך  שנים  חברה  את  עכשיו  למנות  רוצים  ואנחנו  בלהבים.  הארנונה  על  ר 

 שרה אדרי במקום אמדו שעוזב את היישוב.  

 

 אם החברים פה יצביעו בעד יוסי,   : מר שלומי שטרית

 

 טוב.   מר יוסף ניסן: 

 

 אין בעיה...   : מר שלומי שטרית

 

 חברים מי בעד?   מר יוסף ניסן: 

 

 על מה?   גב' ברוריה אליעז: 

 

   -על מינוי פוליטי  : שלומי שטריתמר 

 

 בעד שרה אדרי חברה בוועדת ערר.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 מינוי שרה אדרי בוועדת ערר.   מר יוסף ניסן: 

 

 אתה מתגרה בנו, אתה מתגרה בנו.   : מר שלומי שטרית

 

 הוא מביא את אותו נושא.    עייאש:   . גב' רונית ד 
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 סי.  אתה מביא את זה בחזרה יו  : מר שלומי שטרית

 

 זה ועדת ערר של הארנונה.   מר יוסף ניסן: 

 

 עיניים.    2אתה מתגרה, אתה מוציא לנו   : מר שלומי שטרית

 

 למה? מה הבעיה?   מר יוסף ניסן: 

 

 אין בעיה.   : מר שלומי שטרית

 

 ככה, כי התנגדנו לזה בפעם הקודמת.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

ל  : מר שלומי שטרית להראות  מנסה  אתה  בעיה,  יותר  אין  לך  שיש  חזק,  שאתה  נו 

 גדול, אז אני אראה לך שלי יש יותר גדול.  

 

 תהיה ענייני ואז תדבר. מי בעד. מי בעד מינוי שרה אדרי.   מר יוסף ניסן: 

 

 רגע, יוסי, תשאירו את האצבעות למעלה. עפר, ברוריה וקובי.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -אני מכירה אותה  גב' ברוריה אליעז: 

 

 תרשום מי נגד.   לאוי: גב' עדנה זט 

 

 בוועדת חינוך.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 כאיש חינוך.   גב' ברוריה אליעז: 

 

   -כן. היא סיימה  מר יוסף ניסן: 

 

 יוסי מי נגד?   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -רגע, שרה אדרי סיימה  מר יוסף ניסן: 
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 נגד.    5, אנחנו  5 : מר שלומי שטרית

 

   -ם שרה אדרי סיימה משפטי  מר יוסף ניסן: 

 

   -היא עושה גישור  גב' ברוריה אליעז: 

 

   -הזאתי, היא רוצה היא מתאימה לוועדה   מר יוסף ניסן: 

 

משרדים   : מר שלומי שטרית לה  נתן  הוא  ביישוב,  לגישור  אותה  כבר  מינה  הוא 

 ביישוב, הוא נתן ונתן ונתן. עוד לתת.  

 

 אני רוצה משהו להגיד.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

לפני   פרופ' מתי ליפשיץ:  נגד.  אצביע  פה  אני  אבל  אדרי,  שרה  את  פוסל  לא  אני 

שקובעים שמישהו הולך לוועדת ערר, הוא הולך להיות חבר שם, וזה מישהו משמעותי,  

   -וצריך פה להכריע דברים על כל מיני בקשות חורגות 

 

 לא מקצועי.   : מר שלומי שטרית

 

   -את הגברת הנכבדה למועצה   מדוע שלא להביא  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 אני מקבל את מה שאתה אומר, בואו נוריד את זה מסדר, מקבל.   מר יוסף ניסן: 

 

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

 

 תן לי רק לגמור.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 אני מוריד את זה מסדר היום.   מר יוסף ניסן: 

 

 -למה לא להביא את הגברת ל  פרופ' מתי ליפשיץ: 
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 אין בעיה קיבלתי.   ר יוסף ניסן: מ 

 

 שנתרשם.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 קיבלתי.   מר יוסף ניסן: 

 

 שלה, שנראה במי מדובר.    CV-שתיתן לנו את ה  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 צודק, צודק, קיבלתי.   מר יוסף ניסן: 

 

 אני רוצה לומר משהו.   : מר שלומי שטרית

 

 קיבלתי.   מר יוסף ניסן: 

 

אמאדו.   : מר שלומי שטרית למוטי  פניתי  יוסי,  עם  יחד  בקואליציה  הייתי  בזמנו  אני 

וכאיש   שבע.  בבאר  ביישוב  הארנונה  כל  את  מנהל  הוא  מלגם,  מנהל  הוא  אמאדו  מוטי 

 מקצוע מה הקשר לאיש חינוך לגבי נושא של ארנונה וכאלה?  

 

 מה זה קשור היא עו"ד.   מר יוסף ניסן: 

 

 מה הקשר?   : מר שלומי שטרית

 

 נו עזוב.   ף ניסן: מר יוס 

 

 זה הכול מינויים פוליטיים יוסי.   : מר שלומי שטרית

 

   -קיבלתי  מר יוסף ניסן: 

 

 חדל עם זה.   : מר שלומי שטרית

 

 היא סיימה משפטים.   גב' ברוריה אליעז: 
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והם   פרופ' מתי ליפשיץ:  אחרים,  דברים  שסיימנו  כאלה  מכיר  גם  אני  מספיק,  לא  זה 

 לא בדיוק...  

 

 היא לא עוסקת במשפטים.   אליעז:   גב' ברוריה 

 

   -אז אני לא שולל אותה אבל  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 .  100% מר יוסף ניסן: 

 

 שווה שנכיר אותה, נראה על מי מדובר.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 בסדר, שהיא תבוא.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 קיבלתי.   מר יוסף ניסן: 

 

ד  רונית  לראו   עייאש:   . גב'  בעיה  אין  היא  אבל מתי  ויפה, אבל  טוב  ת את הגברת, הכול 

 מזוהה אישית צמוד פוליטית... של ראש המועצה מאוד. זהו.  

 

 מה זה קשור לוועדת ערר קיבינימט? מה זה קשור.   מר יוסף ניסן: 

 

 זה ערר, זה הנחות לתושבים שאתה תעשה, שהיא תשמע לך.   : מר שלומי שטרית

 

 בדיוק.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אנחנו צריכים פה מישהו ניטרלי מקצועי.   : שטריתמר שלומי 

 

 אנחנו שומרים על הכסף הציבורי.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 טוב.   מר יוסף ניסן: 

 

 זה מה שאנחנו עושים.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 .  100%בסדר   מר יוסף ניסן: 
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שהגברת   פרופ' מתי ליפשיץ:  מסכים,  ואתה  חושב  אתה  שאם  חושב  כן  אני  הזו  יוסי, 

   -מזוהה איתך פוליטית 

 

 ברור.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 איזה מזוהה פוליטית.   מר יוסף ניסן: 

 

לוועדה   פרופ' מתי ליפשיץ:  להכניס  שצריך  חושב  אני  נכון,  שזה  חושב  אתה  אם  רגע, 

 הזו מישהו יותר אובייקטיבי.  

 

 נכון.   : מר שלומי שטרית

 

 בדיוק.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -זה נציגים שחייבים להכריע דברים  ליפשיץ: פרופ' מתי  

 

 בדיוק.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

אם   מר יוסף ניסן:  אומרת  זאת  ארנונה.  של  ערר  בנושא  מכריעים  הם  אבל  לא, 

   -הרכבת עכשיו 

 

   -אני חושב שוועדת ערר  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 ... ערר של ארנונה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

מזוהה  גם   פרופ' מתי ליפשיץ:  בדיוק  לא  שהוא  מישהו  דורש  בשנה,  פעם  זה  אם 

 פוליטית עם מישהו שכרגע נמצא.  

 

 אז יש חברה בוועדה שרונית מינתה אותה.   מר יוסף ניסן: 

 

 מה זה קשור?    עייאש:   . גב' רונית ד 
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 עו"ד.   מר יוסף ניסן: 

 

 מה זה קשור?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ייתה איתה ברשימה אפילו בבחירות.  שרונית מינתה אותה. שה  מר יוסף ניסן: 

 

 -אתה רוצה להוציא   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 היא הייתה איתך ברשימה בבחירות, עכשיו אני מבין...  מר יוסף ניסן: 

 

 )מדברים יחד(  

 

 זה שרונית מינתה, זה לא תקין.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

   -לא, היא, היא  מר יוסף ניסן: 

 

   -פוליטי לוועדת ערר שצריך לבטל ארנונה למישהו   כל מינוי  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

   -סליחה, הוא ביקש עו"ד   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -לא בהשפעת יו"ר המועצה או חברי המועצה  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 אין שום בעיה, תוריד את נאורה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אם אין דבר כזה, זה משהו אחר.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

לבוא   ף ניסן: מר יוס  יכולה  לא  היא  ברשימה.  איתה  שהייתה  מישהי  מינתה  היא 

 אליי ולהגיד לי שאני עושה מינוי פוליטי.  

 

 אבל זה גם לא תקין אם זה...   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

ד  רונית  רוצים    עייאש:   . גב'  נאורה.  את  נתתי  עצה,  ביקשו  עו"ד,  ביקשו  בעיה,  אין 

 להוציא, תוציאו. הכול בסדר.  
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 אני לא רוצה להוציא, היא עושה עבודה נהדרת.   יוסף ניסן: מר  

 

 זה בדיוק העניין.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מה זה קשור?   מר יוסף ניסן: 

 

ד  רונית  פה אתה    עייאש:   . גב'  כי היא באה מהצד המקצועי.  נהדרת,  עבודה  עושה  היא 

 לא מביא אותה מהצד המקצועי, ומפה ההתנגדות.  

 

 וד איך מקצועית.  וע  מר יוסף ניסן: 

 

 ממש לא, שום מקצועי.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

על   מר יוסף ניסן:  בוועדה  גברי  חילופי  הבא,  לנושא  עוברים  אנחנו  חברים  טוב 

 יסודית, ברוריה.  

 

עברה  גב' ברוריה אליעז:  והיא  יועצת,  שהייתה  ליס  תמר  אחת  חברה  לנו  לבאר    יש 

 אחר.    שבע. ואנחנו צריכים אחרת במקומה, מישהו 

 

 ברוריה גם אלגרה עזבה את...   גב' זהבה הראל: 

 

כן, ובמקומה כי היא לקחה על עצמה עבודה אחרת מאוד רצינית,   גב' ברוריה אליעז: 

לה   אין  כי  נוסף  דבר  בשום  להתנדב  רוצה  לא  והיא  מיתר,  הקהילות  שיתוף  של  בעניין 

סיימון לאון, שהוא היה  אנשים אנשי חינוך. אחד ד"ר לפיזיקה ששמו    2זמן. אז יש לנו  

בבסיסו.   חינוך  איש  והוא  באוניברסיטה,  וגם  במכללה  בתיכונים  לפיזיקה  מורה  גם 

שרית  זאת  השני  החינוך  אני    מנשקו   ואיש  ג'...  במקיף  מקצוע  כמרכזת  עובדת  שהיא 

   -מבקשת ששני חינוך האלה 

 

אוד ומעבר  אז אני אגיד את דעתי. לגבי סיימון, שהוא איש ראוי מ  : מר שלומי שטרית

השנייה  לגבי  הזה.  המינוי  על  הכבוד  וכל  גם,  יודע    לזה  רק  אני  אותה,  מכיר  לא  אני 

 שהיא גם חברה של יוסי, שהיא הייתה איתו כל היום...  
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חינוך   גב' ברוריה אליעז:  איש  שהיא  ג'  ממקיף  יודעת  רק  אני  יודעת,  לא  אני  זה  את 

 -מאוד רצינית 

 

 אשת, אשת.   גב' זהבה הראל: 

 

 בלשון ומרוצים ממנה.   ברוריה אליעז: גב'  

 

 טוב.   מר יוסף ניסן: 

 

 אין בעיה.   : מר שלומי שטרית

 

 אז אני כאיש חינוך.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 אוקיי חברים, מי בעד ההחלפה?   מר יוסף ניסן: 

 

 אני אצביע בעד.   : מר שלומי שטרית

 

   -שלומי, קובי  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 צבעה היסטורית.  ה פה אחד.   מר יוסף ניסן: 

 

מינויים של סיימון לאון ושרית  לאשר את    מליאת המועצה החליטה פה אחד  :  החלטה 

 , במקום תמר ליס ואלגרה נעים שפרשו. מנשקו בוועדת חינוך על יסודי 

 

 הארכת התקשרות עם נותן שירותי פינוי אשפה גזם וגרוטאות    -  4לסעיף  

 

בסעיף   מר יוסף ניסן:  אנחנו  פה  4טוב  יש  התקשרות  ,  הארכת  על  שמדבר  סעיף 

פה   צורפה  פורטל,  של  דעת  חוות  פה  יש  וגרוטאות.  גזם  אשפה  פינוי  שירותי  נותן  עם 

עוד   לשלם  נצטרך  אנחנו  למכרז,  נצא  אנחנו  שאם  שאומרת  דעת  תוספת    20%לחוות 

 ומציעים לנו באישור מליאה להאריך לעוד שנה. את רוצה לומר על זה משהו?  

 

בין   : ן חגית מ. מימו גב'   היא  התוספת  כל  מסבירים  30%-ל   20%קודם  פה  שגם  בגלל   ,
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   -₪   650,000-₪ ל   550,000-משהו שהוא עולה מ 

 

 ₪.    550,000לא, היום זה   : מר כפיר מימון

 

   -₪   650,000-₪ ל   550,000-נכון, אז אני אומרת זה עולה, עולה מ  : חגית מ. מימון גב'  

 

 ומעריכים.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מעריכים שזה יעלה.   : ר מימוןמר כפי

 

מעריכים נכון. ובנוסף שים לב, שלמטה רשום רווח קבלני של עוד   : חגית מ. מימון גב'  

 תוספת, שזה מעבר, בסדר? למטה רשום.    7%עד    5%

 

 הסכום גדל כי הכמות שאתם צופים תגדל?   : מר כפיר מימון

 

 שור לכמות בכלל.  לא, בגלל שהמחירים בשוק גדלו, לא ק  : חגית מ. מימון גב'  

 

 .  2.750-לא, רשום סך ההתקשרות עכשיו שהיא עולה ל  : מר כפיר מימון

 

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

 

אותה  : חגית מ. מימון גב'   שהארכנו  אחרי  ההתקשרות  עכשיו  אומר.  שהוא  מה  זה   ...  

ב  להסתיים  אמורה  אחת,  פעם  של  31.3.22-כבר  תוספת  זה  מצריכה    25%.  רכש.  ועדת 

אותנו   מכניסה  בעצם  השביעית,  השנה  של  התוספת  כעת  שעברה.  בשנה  שעשינו  מה 

ל  יחסית  הכל  סך  של    5-לתוספת  החוזה  של  של    49%שנים  תוספת    50%באומדן. 

   -מצריכה אישור 

 

 אני לא מבינה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

, לקוחים אתך האחוז  אוקיי שוב, כשיש הסכם וצריך להגדיל אותו  : חגית מ. מימון גב'  

   -50%עד    25%בין  מספיק אישור של ועדת רכש.    25%של הגידול, עד שיעור של  

 

 לא צריך ועדת רכש, מורשי חתימה.   גב' עדנה זטלאוי: 
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 מורשי חתימה בסדר.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 מורשי חתימה.   עו"ד יגאל ברק: 

 

בפני   50%עד   : חגית מ. מימון גב'   זה  את  לפני שאנחנו מעלים    צריך להעלות  המליאה. 

ב  לעלות  יכול  שזה  זה  צאת  50%-את  לנו  שווה  לא  למה  לכם  ומראים  באים  גם  אנחנו   ,

 .  30%-20%למכרז, בסדר? כי גם ככה המכרז יעלה את המחירים במשהו כמו  

 

   -זה על סמך מה שהיועץ  : מר כפיר מימון

 

 ה בשוק.  זה על סמך מה שהיועץ אומר ומה שקור  : חגית מ. מימון גב'  

 

 )מדברים יחד(  

 

 איזה יישוב לאחרונה באזור שלנו יצא למכרז?   : מר כפיר מימון

 

 .  30%-אופקים והוא עלה ב  : חגית מ. מימון גב'  

 

 איך קוראים לה אמרה לנו.   : מר כפיר מימון

 

 מה?   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -מהנדסת המועצה  : מר כפיר מימון

 

 א שם.  לא, היא כבר ל   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 היא כבר לא שם?   : מר כפיר מימון

 

 היא בהרצליה, הרבה שנים כבר.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 חנה, חנה חרמש.   מר יוסף ניסן: 
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 באיזה מחיר הם סגרו שם באופקים?   : מר כפיר מימון

 

 .  30%אני לא יודעת, אני יודעת גידול של   : חגית מ. מימון גב'  

 

 זה מחיר. השאלה מי סגר לאחרונה פה באזור.  לא, השאלה באי  : מר כפיר מימון

 

 )מדברים יחד(  

 

ללהבים,   גב' עדנה זטלאוי:  לנו  הדעת  חוות  את  שנתן  פורטל  הזה  היועץ  רגע,  שנייה 

   -הוא יועץ מוכר בתחום המוניציפאלי. הוא מייעץ והוא מוציא מכרזים להרבה מאוד 

 

 עשרות, עשרות.   מר יוסף ניסן: 

 

חוות  רשו  גב' עדנה זטלאוי:  את  שנתן  זה  והוא  לו,  שקראו  זה  והוא  במדינה.  יות 

 הדעת.  

 

אבל עדיין, אז אני רוצה לבחון את חוות הדעת, זה שהוא עובד עם   : מר כפיר מימון

 הרבה רשויות, זה לא אומר שלא צריך לבחון את העבודה שלו.  

 

 למה שהוא לא יהיה...   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אינטרס לצאת מכרז, ולא לתת לנו...    להיפך,...  : חגית מ. מימון גב'  

 

 להיפך, הוא יקבל כסף.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 ... מכרז יקבל הרבה כסף. לעומת זאת על זה הוא לא מקבל כלום.   : חגית מ. מימון גב'  

 

אני לא רוצה להגיד מה עם כל הזה, אבל אני רוצה לבחון. אז מה   : מר כפיר מימון

יצא  ו למכרז, השאלה אם אפשר לדעת כמה, באיזה מחיר  שאני שואל, אם מיתר עכשיו 

 הם זכו עכשיו במכרז.  

 

דברים   : מר שלומי שטרית כמה  לומר  רוצה  אני  דברים,  כמה  לומר  רוצה  אני  טוב, 

 לגבי הנושא הזה.  
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   -אפשר לברר עם ראש המועצה שלהם בוואטסאפ אולי, ואז  : מר כפיר מימון

 

 ל.  לדעתי הם הלכו לאשכו  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 לאן? לאן?   : מר כפיר מימון

 

 לאשכול מזרחי.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

חושב   : מר שלומי שטרית ואני  מזרחי,  אשכול  של  הנושא  על  לדבר  רוצה  אני  כן, 

   -שכדאי שנזמין את תושב היישוב, שהוא כל הזמן פוגש אותי 

 

 האשכול המערבי.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

ואומ  : מר שלומי שטרית חוזר  הוא  נהדר,  כן.  בחור  והוא  עצמו,  ליישוב  לנו  שכדאי  ר 

מאמין שהחברה   אני לא  שני,  דבר  אחד.  דבר  זה  הפינוי,  בנושא  לנו לשמוע אותו  וכדאי 

שיש   בגלל  תסכים  היא  אחר,  במחיר  ולבוא  מהחוזה  לצאת  לסגת,  כרגע  יכולה  היא  אם 

 לה את הנושא של הארכה.  

כי כשאתה   והדבר השלישי  נגד,  הורדת את הפינוי לפעמיים בשבוע,    יוסי אני אצביע לך 

פעמיים   של  הניסוי  את  מקבל  לא  אני  שנים.  ולצרוח  לצעוק  לי  ונתת  אותי  שאלת  לא 

פעמים בשבוע לפנות את הזבל.    3בשבוע לפנות זבל. אני באתי לגור בלהבים, אני רוצה  

את   להחזיר  במכרז  מבקש  אני  והורדת,  בתושבים  פגעת  אתה  שהגעת,  לפני  כך  היה  זה 

 פעמים בשבוע.    3-נוי של ה הפי 

 

 מצוין, וכשאני יכול להעלות ארנונה, אתה תצביע בעד?   מר יוסף ניסן: 

 

   -... אני לא הפרעתי לך. זה דבר ראשון. דבר שני, אני רוצה ש  : מר שלומי שטרית

 

כל   מר יוסף ניסן:  אתה  לי?  הפרעת  שלא  אומר  אתה  למה  לי,  הפרעת  כן  אתה 

 הזמן מפריע לי.  

 

עם   : שטרית מר שלומי נרמה את חברת האשפה שלנו,  רוצה שלא  אני  שני,  ודבר  טוב. 

זבל.   המון  המון  להיות  הולך  זה  שם,  להיות  שהולך  מה  וכל  הזה  הסיעודי  החולים  בית 
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 חייב לצאת מכרז חדש עם כל הנתונים, ושיבינו מה הם הולכים שם לפנות.  

 

 דש?  הוא משלם יותר, אבל למה לצאת למכרז ח  : מר כפיר מימון

 

 הוא משלם יותר, ולא צריך לצאת למכרז חדש.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא משלם יותר.   : מר שלומי שטרית

 

   -בטח שמשלם יותר. ולא רק זה  מר יוסף ניסן: 

 

והוא   : מר שלומי שטרית לשם,  משרונית  זה  את  הוריד  שהוא  בזה  אותנו  דפק  הוא 

 פעמים לפעמיים...    3-הוריד לנו מ 

 

החליטו    יש  : מר כפיר מימון מיתר  למה  כאילו  יודע  אתה  שאלה.  לי  יש  שאלה,  לי 

 בעצם לצאת למכרז חדש? מה הם לא קיבלו חוות דעת?  

 

מה   מר יוסף ניסן:  זה  חדש.  למכרז  יצאו  הם  טוב,  לא  שירות  קיבלו  הם  לא, 

 שקרה.  

 

 .  ... הוא    ז שמעון מזו  : מר שלומי שטרית

 

 )מדברים יחד(  

 

 ?  עם מי הם עבדו  : מר כפיר מימון

 

   -יעבדו עם נגב ו  מר שמואל לביא: 

 

 נגב אקולוגיה.   : מר כפיר מימון

 

זה   גב' עדנה זטלאוי:  הוא  נגב אקולוגיה  ולדעתי  לא מזמן,  עד  ורד  עם  עבדו  לא, הם 

 שנבחר שם.  

 

 לא, לא, עכשיו לא.   מר שמואל לביא: 
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 מי עכשיו?   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 י לא יודע.  עכשיו זה מישהו אחר, אנ  מר שמואל לביא: 

 

 היה נגב אקולוגיה עוד קודם.   מר יוסף ניסן: 

 

 נגב אקולוגיה מאוד רוצים עכשיו להיכנס לזה.    :גב' עדי זנד

 

בקיצור באמת רצוי לומר את זה, ליועץ יש אינטרס שנצא למכרז,   מר יוסף ניסן: 

בל  כי אז הוא מכין לנו את המכרז והוא מקבל כסף. על חוות הדעת הזאתי הוא לא מק 

כסף. זה כאילו פוגע בו. אז אנחנו צריכים להעריך את זה שבאמת מגיע בן אדם שבאמת  

   -אכפת לו. הוא ליווה אותנו הרבה שנים 

 

יודע   : מר כפיר מימון אתה  זה,  את  לתקף  רוצים  אבל  זה,  את  פוסלים  לא  לא, 

 לקבל...  

 

   -אבל עוד פעם  מר יוסף ניסן: 

 

   -זה הבן אדם אמר יאללה   : מר כפיר מימון

 

 רגע, אבל גם...  : חגית מ. מימון גב'  

 

 )מדברים יחד(  

 

 רגע, גם הספק עצמו אומר שהולך להעלות...   : חגית מ. מימון גב'  

 

 לא יסכים להאריך את ההסכם גם.   : מר כפיר מימון

 

 הוא מסכים, הוא מעדיף את זה.   : חגית מ. מימון גב'  

 

וא עושה עבודה טובה, והוא  כשיש לך ספק שאתה מרוצה ממנו, וה  מר יוסף ניסן: 

צריכים   שאנחנו  איפה  ולעילא.  לעילא  אותו  משבח  באמת  מוטי  טובה.  עבודה  עושה 
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בצורה   היומיומית  ברמה  לנו  עוזר  הוא  משאית,  עוד  פינוי  עוד  צריכים  כשאנחנו  עזרה, 

התל  תלונות.  אין  תלונות,  אין  לכם  אומר  אני  ובאמת  מגיעות  נהדרת.  היחידות  ונות 

בל מהשולחן הזה רק. אני חי את זה  מהשולחן הזה, אני חייב לומר. כמובן לא כולם, א 

והייתם   פוסטים  פה  רואים  הייתם  טוב,  היה  לא  פה  השירות  שאם  כמובן  יום,  יום 

תגברנו.   אותו  וגם  נפגע,  שהוא  חושב  שהוא  אחד  אחוז  אולי  פה  יש  מהומה.  פה  רואים 

 פעמים בשבוע.    3לו  אגב כפיר, מפנים  

 

 נכון.   : מר כפיר מימון

 

 .  100%בסדר   מר יוסף ניסן: 

 

 פעמים.    3כל מי שמדבר, מפנים לו   : מר שלומי שטרית

 

   -כל מי שיש לו צורך  מר יוסף ניסן: 

 

 פעמים, אני רוצה שיפנו לי כמו כולם.    3אני לא רוצה שיפנו לי   : מר שלומי שטרית

 

 בחר בי בבחירות.  אגב כפיר לא   מר יוסף ניסן: 

 

 זה לא קשור.   : מר שלומי שטרית

 

   -אז לא, לא, כשאתה אומר התנכלנו לאנשים  מר יוסף ניסן: 

 

 אתה מפנה...    ולשלום ביתן לא קשור, אז בגולן אתה מפנה,   : מר שלומי שטרית

 

 בסדר? אז בוא.  אז בוא, כפיר לא בחר בי בבחירות.   מר יוסף ניסן: 

 

   -י לא יוס  : מר שלומי שטרית

 

 אז אל תעשה איפה ואיפה איפה שמתאים לך.   מר יוסף ניסן: 

 

 אז אני רוצה עכשיו לומר משהו.   : מר שלומי שטרית
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 איפה שמתאים לך.   מר יוסף ניסן: 

 

   -הקבלן הזה  : מר שלומי שטרית

 

זה   מר יוסף ניסן:  קבעתי...  לא  אני  בבחירות  בכפיר  תמכה  שהיא  שבגלל  ולהגיד 

 פשוט הזוי, הזוי...  

 

בוא תן לי לסיים, הקבלן הזה שאנחנו קיבלנו אותו, הוא קיבל את   : מר שלומי שטרית

פעמים בשבוע. עליך הוא עבד, ורק פעמיים בשבוע. אתה מבין? ולכן    3אותו כסף, ופינה  

 נוח לו.  

 

 .  30%-. הכמויות עלו ב 30%-אבל הכמויות עלו ב  מר יוסף ניסן: 

 

   -ו כמויות הגזם על  : חגית מ. מימון גב'  

 

שעלה   : מר שלומי שטרית מה  עלה,  לא  דבר  שום  כלום.  עלה  לא  כמויות,  איזה 

   -בשרונית 

 

 זה לא יעזור.   מר יוסף ניסן: 

 

  30%-מה שעלה זה רק שרונית, רק שרונית עלה, מה יכול לעלות ב  : מר שלומי שטרית

 יותר.  

 

 .  2021-ל   2020בין    38%-כמויות הגזם עלו ב  : חגית מ. מימון גב'  

 

פעם   : לומי שטריתמר ש הלכת  את  מי?  זה?  את  ראה  מישהו  זה?  את  בודק  מישהו 

ביישוב   מה קורה  יודע  לא  זה. אף אחד  לא בדק את  אחד  הגזם? אף  כמויות  וראית את 

 בכלל.  

 

 )מדברים יחד( 

 

היטל   : חגית מ. מימון גב'   מצוין.  מחיר  לנו  יש  שהיום  ההטמנה  היטל  של  נושא  עוד 

 צוין...  ההטמנה היום יש לנו מחיר מ 
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 המתודה הזאת... מה אתה רוצה, אני אבוא לפנות לך אישי?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 )מדברים יחד(  

 

 זה הפוליטיקה שלך, זה הפוליטיקה.   מר יוסף ניסן: 

 

ד  רונית  רוצה    עייאש:   . גב'  את  מה  לך    3זהבה  לפנות  באה  אני  עדי,    3פעמים?  פעמים. 

   -את רוצה רק פעמיים, אני 

 

ואת   ניסן:   מר יוסף  שירות.  לתת  כדי  בי  בחרו  שירות.  לתת  כדי  בי  בחרו  רונית, 

 היית עושה את אותו דבר בדיוק.  

 

 בחיים לא. תעשה לי טובה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -טוב חברים יש למישהו עוד הערות? יש למישהו עוד הערות על ה  מר יוסף ניסן: 

 

אחרונה,  : מר שלומי שטרית הערה  עוד  יש  לי  של    כן,  הפינוי  את  להחזיר  מבקש  אני 

 פעמים בשבוע.    3-הזבל ל 

 

   -שלומי  מר יוסף ניסן: 

 

   -במכרז עצמו  : מר שלומי שטרית

 

   -פעמים בשבוע   4אם עומר מסוגלת לפנות    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

אני   : מר שלומי שטרית כסף,  פחות  כסף  יותר  אותי  מעניין  לא  חדש,  מכרז  שייצא 

   -ו שהיה. התוספת לקבלן פעמים בשבוע כמ   3רוצה  

 

 יש לי שאלה.   : מר כפיר מימון

 

תמיד אותם כמויות  מאז ומ זה אך ורק את שכונת שרונית. זה היה   : מר שלומי שטרית

 של זבל.  
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 ₪ שלא צריך אותם?    700,000למה אתה עכשיו תוציא עוד   מר יוסף ניסן: 

 

 רק שרונית. מה זה?   : מר שלומי שטרית

 

 ₪ שלא צריך אותם?    700,000זה? שהמועצה עוד    בשביל  מר יוסף ניסן: 

 

 למה לא צריך אותם?   : מר שלומי שטרית

 

 לא צריך אותם, כי אין תלונות כאלה, אין.   מר יוסף ניסן: 

 

 אני אומר שיש המון תלונות.   : מר שלומי שטרית

 

 אין, אל תגיד יש, אין.   מר יוסף ניסן: 

 

 ונן.  אני טוען שכל היישוב מתל  : מר שלומי שטרית

 

 אתה לא מבין, אתה מכיר בכלל מה קורה פה?   מר יוסף ניסן: 

 

 אני מכיר קצת יותר ממך, קצת יותר ממך.   : מר שלומי שטרית

 

 ... רק איפה אפשר לבזבז, איפה אפשר להוציא יותר כסף.   מר יוסף ניסן: 

 

 פעמים בשבוע.    3לא, לא, לא, אני רוצה   : מר שלומי שטרית

 

לך    חוסר  מר יוסף ניסן:  אכפת  לא  אחריות.  חוסר  אומר.  שאתה  במה  אחריות 

 הרי, לא אכפת לך.  

 

 לך אכפת.   : מר שלומי שטרית

 

 לא אכפת לך.   מר יוסף ניסן: 

 

 לך אכפת שאתה מחלק כל היום כסף.   : מר שלומי שטרית
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 שלומי את האמת אנחנו רואים נו.   מר יוסף ניסן: 

בו.  במשהו שאתה לא מאמין  את עצמך במשהו    אתה משכנע את עצמך  אתה בא לשכנע 

 שאתה בעצמך לא מאמין בו.  

 

של   : מר שלומי שטרית הפינוי  על  חושב  הוא  מה  גולן,  את  תשאל  גולן,  את  תשאל 

 הזבל. תשאל אותו.  

 

בשביל   מר יוסף ניסן:  יוציא    3אני  לא  לא.    700,000אנשים  אני  כן,  אתה   .₪

מוציא   היית  אתה  בך.  ולא  בי  בחרו  זה  חוסר    700,000בשביל  אחריות,  חוסר   ,₪

 אחריות.  

 

   -איך אנחנו יודעים כמה... בסוף מה  : מר כפיר מימון

 

   -אתה מקבל  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 מה? מדודאים?   : מר כפיר מימון

 

 מדודאים.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

איך   : מר כפיר מימון שלנו.  הזה  על  אחרים  יישובים  מפנה  לא  שהוא  יודע  אני  איך 

 -הוא לא מפנה אנחנו יודעים ש 

 

אתה   : מר שלומי שטרית הזאת.  ההצבעה  על  אותו  שנדפוק  כמה  תראה  אתה   ...

שמ  זה  על  מוציא    3-תזכור...  אני  זה  על  עליו.  והצבעת  לפעמיים  הוריד  הוא  פעמים 

  ₪ מיליון  קיבלתם  פוליטיות,  מסיבות  הצבעתם  שאתם  אכתוב  אני  בעיה,  אין  פוסט... 

   -פה, קיבלתם 

 

 חוסך לאנשים כסף בארנונה, זה מה שהוא עושה.    הוא  מר יוסף ניסן: 

 

 מי קיבלת מיליון ₪?   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 ... לחינוך.   : מר שלומי שטרית
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 ... מה זה קיבלתי? מה זה אליי אישי.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

   -הצבעת לפרויקט שהוא  : מר שלומי שטרית

 

 ומי.  אני קיבלתי אישית? לא ידעתי של   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   )מדברים יחד( 

 

עשית   : קובי נודלמן   עו"ד  מה  וצועק...  פה  ויושב  טועה,  אתה  נכשלת,  שנים?    3אתה 

 נכשל.  

 

 שמרתי עליך הרבה. שמרתי עליך הרבה. הרבה שמרתי עליך.   : מר שלומי שטרית

 

פינויים לדודאים הוא לא יכול מבחינת זמן לעשות... דודאים    3...   גב' עדנה זטלאוי: 

א  לפינוי,  בשעת  עד  ממתין  שהוא  התור  עם  לדודאים  עד  שלו  ההובלה  וגם  צהריים,  חר 

 סבבים למשאית יש לו ביום.    3לוקח זמן.  

 

 זה נכון. אגב מוטי עוקב אחריו בצורה מלאה.   מר יוסף ניסן: 

 

 שנה הוא עושה את זה חינם?    15... כסף על זה, מה הוא בחינם?...   : מר שלומי שטרית

 

עכשיו,   : מר כפיר מימון התשומות  מחירי  כל  עם  כי  טוב,  רעיון  שזה  חושב  אני 

 -הדלק בשמיים 

 

 זה נכון.   מר יוסף ניסן: 

 

   -שכר העבודה עולה  : מר כפיר מימון

 

 זה נכון.   מר יוסף ניסן: 

 

 התשומות רק עולות בתקופה הזאת.   : מר כפיר מימון
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ד  יש לי    עייאש:   . גב' רונית  בעיה בחלוקה של עלות  אני מסכימה בעניין התשומות. אני 

כל   רגילים  סבבים  עושים  בה  שהולכת,  קבועה  עלות  יש  לכם.  אסביר  אני  זבל.  הפינוי 

   -היישוב, יום גזם, יום כתום, יום איך קוראים לזה 

 

 צהוב, ירוק, כתום.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

ד  רונית  מעולה.    עייאש:   . גב'  צהוב  הקפצות,  בדיוק,  זה  החלוקה  מבחינת  קורה?  מה 

צות יוסי. לך תפנה פה, לך תפנה שם, לך ימינה, לך שמאלה. הכמות הכסף והחוסר  הקפ 

   -שליטה בהוצאות האלה, זה משהו 

 

 אבל זה לא יותר הוצאות, אנחנו משלמים פר טונג'.   : מר כפיר מימון

 

   -לא מהבחינה הזאת. כל הקפצה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 על איזה הוצאות את מדברת?   מר יוסף ניסן: 

 

   -אתה מוכן   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 וואוו.   מר יוסף ניסן: 

 

   -אתה מוכן לתת לי לסיים את הטענה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -וואוו, מה קשור הקפצות? את יודעת איזה הקפצות היו  מר יוסף ניסן: 

 

 ביום, כן.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 על מה את מדברת?   מר יוסף ניסן: 

 

 אתה מוכן לתת לי?    : עייאש   . גב' רונית ד 

 

 את לא יודעת על מה את מדברת.   מר יוסף ניסן: 

 

 אתה מוכן לתת לי?    עייאש:   . גב' רונית ד 
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 תן לה רק זה.   : מר כפיר מימון

 

תודה, תודה. זאת אומרת אם יום הגזם מסתיים, והיום מבקשים    עייאש:   . גב' רונית ד 

   -ן הצורך שלו לרצות גזם, כי מישהו הוציא, זה כסף אחר. זה העניין. ולכ 

 

טונג',   מר יוסף ניסן:  פינוי  לפי  משלמים  אחר.  כסף  הבנתי  לא  אחר?  כסף  זה  מה 

 איזה כסף אחר?  

 

למה אתה מתגונן ככה? אם זה היה זה, היית עונה רגוע. אם היית    עייאש:   . גב' רונית ד 

 זה, היית עונה רגוע.  

 

 .  אני באמת מנסה להבין, ואני לא מצליח  מר יוסף ניסן: 

 

   -לא, אני באמת מנסה להבין, כי אתה לא. אז אם אתה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 רגע, אבל יש מבחן התוצאה של ההוצאה.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

ד  רונית  על    עייאש:   . גב'  שמצביעה  לפני  אני  תבקש.  חלוקה,  תחלק  הזאת  מהבחינה 

   -הדבר הזה, אני מבקשת חלוקה של ההוצאות 

 

יש גזברית, תגידי לנו הייתה עלייה או היה חיסכון? הייתה עלייה   : קובי נודלמן   עו"ד 

 או היה חיסכון בהוצאות.  

 

   -לא קשור לאישור של המכרז  : מר כפיר מימון

 

חיסכון   : קובי נודלמן   עו"ד  יש  ליומיים  מהירידה  כתוצאה  האם  והכול.  גזם  אשפה 

   -כספי 

 

 ממש לא, זה האבסורד.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -אני אסביר לך למה  : ת מ. מימון חגי גב'  
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 בוודאי שכן, כפול ומכופל.   מר יוסף ניסן: 

 

 אוקיי, אז תן לה לענות, הכול בסדר.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 לא, הייתה עלייה מאוד גדולה של הטונג', ואז מאוד קשה לך...   : חגית מ. מימון גב'  

 

 כי נכנסו בשרונית.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 כי נכנסו הרבה.   : מון חגית מ. מי גב'  

 

 כי שרונית לא...   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 )מדברים יחד(  

 

 היחסים כן.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 ...   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 ברור.   מר יוסף ניסן: 

 

 פר בית, פר בית.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 -לא רק זה, אני רוצה לומר  מר יוסף ניסן: 

 

 רד.  ... בטח שי   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אני רוצה לומר נקודה נוספת.   מר יוסף ניסן: 

 

 )מדברים יחד(  

 

 הכניסו את שרונית.   : מר שלומי שטרית

 

ברגע   מר יוסף ניסן:  אותה.  שנדע  מאוד  וחשובה  נוספת  נקודה  לומר  רוצה  אני 
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לפעמיים   האשפה  איסוף  את  שהורדנו  ברגע  ברוריה,  ברוריה,  האשפה,  את  שהורדנו 

הרטובה  לאשפה  למחזר  בשבוע  האנשים  את  עודדנו  אנחנו  לאריזות.  אחת  פעם  ועוד   ,

 אריזות.  

במקום   נמצאת  שלהבים  למצב  הגענו  שתדעו,  חשוב  זה  לומר  רוצה  אני  למצב,  והגענו 

ואנחנו נגיע, אנחנו נהיה מקום ראשון,    8%השני בארץ במחזור. השני בארץ, חסרים לנו  

 אין לי ספק בזה בכלל.  

 

 ום מאוד הצליח.  הכת  גב' ברוריה אליעז: 

 

ל  מר יוסף ניסן:  תפסו    2-והגענו  תופסות,  האריזות  אריזות.  רק  פינוי  בשבוע  טון 

 מנפח האשפה.    50%בעבר  

 

 זה ייאמר לזכות הפרויקט מהמם.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 האשפה.    מהיקף   50% מר יוסף ניסן: 

 

 של הכתום.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

מפ  מר יוסף ניסן:  כשאתה  כתום  ולכן  מפנים  אנחנו  לסיים,  לי  תני  אבל  נה, 

מפנה   שאתה  כאילו  זה  בשבוע,  מפנה    4פעמיים  אתה  העבר.  לעומת  פעמים    4פעמים 

 לעומת הקודם.  

ולראייה אנחנו מפנים ממש   עוד מחזור,  עודדנו  לפעמיים,  זאת אומרת שברגע שהורדנו 

אומר לי: אתם  ר.  אריזות ברמות שבאמת בארץ, אני קיבלתי טלפון ממנכ"ל תאגיד תמי 

שאפשר   משהו  באמת  שזה  וחצי.  שנה  לפני  התחלתם  רק  ואתם  בארץ,  שני  מקום 

לקח   שהוא  גוריון,  בן  אוניברסיטת  של  מחקר  של  סוג  פה  היה  אגב  אותו.    3להטמיע 

   -רחובות 

 

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

 

 יוסי בסדר שמענו תמשיך.   : מר שלומי שטרית

 

ו   3 מר יוסף ניסן:  עבד  הוא  שעליהם  מה    3-רחובות  בדק  הוא  היו...  רחובות 

ובסוף   למחזר,  אותם  עודד  הוא  למעשה.  שלו  טיפול  בלי  שלנו.  טיפול  בלי  שם  שקורה 
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במחזור.    100%רחובות, הייתה גדילה של    3, באותם  100%-התהליך המחזור שם קפץ ב 

פחות  נפנה  שאנחנו  וככול  גדול,  באמת  הוא  שהפוטנציאל  אומר  זה  העולם  אז  גם  אגב   .

 עובר לזה.  

פחים, תראו מחזור ברמות אחרות ממה שאנחנו רגילים פה, אבל    3תעברו לחו"ל תראו  

 ההטמעה הזאתי היא דבר שאנחנו בסופו של דבר רק נרוויח ממנו.  

 

יש לי שאלה, הצעת ייעול. אם הגזם הבנתי שהוא מאוד משמעותי,   : מר כפיר מימון

 לטחון את זה פה? ואז לא לפנות את זה?    אפשר לעשות מזה קומפוסט או 

 

   -אפשר אנחנו בוחנים את זה, אנחנו בהחלט בוחנים את זה  מר יוסף ניסן: 

 

 מי יקנה את זה ממך?   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 לא, דשן ליישוב.   : מר כפיר מימון

 

 אפשר לפזר את זה, אפשר לפזר.   מר יוסף ניסן: 

 

 אולי דשן.   : מר כפיר מימון

 

   -זה הופך להיות אחר כך זבל ועכברים מסתובבים  זטלאוי:   גב' עדנה 

 

 אבל אולי דשן לא?   : מר כפיר מימון

 

שאתה   מר יוסף ניסן:  ברגע  מהצתה.  חוששים  אנחנו  אבל  זה,  על  לחשוב  אפשר 

 אוסף את זה ורק פעם בשבועיים באים לגרוס את זה, קרו הצתות ביישובים אחרים.  

 

 )מדברים יחד(  

 

ככה   מר יוסף ניסן:  נכון?  שנה,  בעוד  הארכה  עבור  מצביעים  אנחנו  חברים  טוב 

 אנחנו מגדירים את זה?  

 

 שנה או שנתיים?   : מר כפיר מימון
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ושוב,   עו"ד יגאל ברק:  ההיקף.  הגדלת  בעצם  זה  נוספת,  לשנה  ההיקף  הגדלת  כן, 

של   הגדלה  לאשר  רשאית  שהמועצה  זה  אומר  שהחוק  מה  הוא,  הנימוק  אם    50%בעצם 

   -כחה שאין תועלת בהארכת מכרז נוסף. וזה בדיוק המקרה, שאם מכרז נוסף היא נו 

 

 יש לו איזו הצמדה, או שזה באותו מחיר?   : מר כפיר מימון

 

 יש לו הצמדה.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 זאת אומרת התשומות זה. למה צמוד?   : מר כפיר מימון

 

   -מדד מצחיק כמו תשומות הבנייה  : חגית מ. מימון גב'  

 

 של כמה אבל עלה?   : כפיר מימון מר

 

בדקתי   : חגית מ. מימון גב'   ואז  שעברה,  בשנה  ממרץ  זה  את  שהקפאנו  משהו...  היה 

 אותם ועלה ממש באחוזים מאוד נמוכים. יש לי את כל ההצמדות...  

 

 זה צמוד למדד הבנייה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 נצביע.  חבר'ה צריך להצביע על משהו, בואו   גב' ברוריה אליעז: 

 

 לאיזה מדד זה צמוד?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 טוב חברים, זו שנה אחרונה שאפשר להאריך.   מר יוסף ניסן: 

 

 אי אפשר יותר.    50%מעל   עו"ד יגאל ברק: 

 

 .  5. זה עוד שנה אחת מתוך  50%אבל זה לא   : מר כפיר מימון

 

 ביעית.  ואנחנו בשנה הש   25%-לא, כבר הארכנו את ה  : חגית מ. מימון גב'  

 

 זאת הארכה שנייה שהיא בסמכות המועצה, ולכן...   עו"ד יגאל ברק: 
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 .  50%-שביחד זה מגיע ל  : חגית מ. מימון גב'  

 

מה  50%...   עו"ד יגאל ברק:  את  ננצל  בואו  אבל  להאריך.  יותר  יהיה  אפשר  ואי   ,

 שאפשר.  

 

בי  מר יוסף ניסן:  הנתונים  את  אביא  ואני  במיתר,  היה  מה  גם  אבדוק  שיבה  אני 

 הבאה. טוב מי בעד ההגדלה.  

 

 תביא את הנתונים.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 פעמים בשבוע.    3-אני נגד, אני מבקש להחזיר את הפינוי ל  : מר שלומי שטרית

 

 זה לא קשור לזה אבל, זה לא קשור לזה.   מר יוסף ניסן: 

 

 ברוריה, מתי וכפיר. מתי, כפיר, יוסי. מי נגד?   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 מי נגד?   מר יוסף ניסן: 

 

 פעמים בשבוע.    3-אני נגד ואני מבקש להחזיר את זה ל  : מר שלומי שטרית

 

 אני לא, אני רוצה לקבל את הנתונים בחלוקה של...    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -עדי שלומי  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 זה מה שאני מבקשת.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מי נמנע?   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 איזה נתונים?   : חגית מ. מימון גב'  

 

 מי נמנע?   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 את החלוקה.    עייאש:   . גב' רונית ד 
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 נביא לך את הנתונים, את בעד נגד?   מר יוסף ניסן: 

 

   -אני רוצה לראות. כי הבלת"מים שלך   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 עכשיו את נמנעת, בעד או נגד?   מר יוסף ניסן: 

 

 אני נמנעת, עד שלא תביא את הנתונים.    ייאש: ע   . גב' רונית ד 

 

 . טוב חברים אנחנו עוברים לנושא הבא.  100%בסדר   מר יוסף ניסן: 

 

ד  יביא את הנתונים, זו הבעיה. אני אבקש מחגית, אז מה?    עייאש:   . גב' רונית  הוא לא 

 גם פעם קודמת ביקשנו, היא הביאה?  

 

 מה הבעיה יש...   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -חגית אפשר להביא לישיבה הבאה  : בי נודלמן קו   עו"ד 

 

 יש לך תשובות?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 תביאי לנו לישיבה הבאה.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 חגית יש לך תשובות?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 בישיבה הבאה נביא לך.   מר יוסף ניסן: 

 

 יש לי פה טבלאות.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 יש לך טבלאות.  בבקשה    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אז תסבירי לנו חגית.   : מר שלומי שטרית

 

 אז תסבירי חגית.    עייאש:   . גב' רונית ד 
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 אז תסבירי לנו בבקשה.   : מר שלומי שטרית

 

 מה להסביר.   : חגית מ. מימון גב'  

 

   -הקבלן היה  : מר שלומי שטרית

 

   -קודם כל רגע  : חגית מ. מימון גב'  

 

   -פעמים בשבוע   3ינה  הקבלן פ  : מר שלומי שטרית

 

 מדד מועצת מובילי המשאות.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 מה?   : מר כפיר מימון

 

 כי זה המדד, גם אני התפלאתי, אבל יש מדד כזה.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 משהו עם תובלה כן.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   פעמים בשבוע.   3אז חגית תסבירי לנו בבקשה. הקבל פינה   : מר שלומי שטרית

 

 נכון.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 הוא מפנה אותה כמות.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 את אותה כמות,   : מר שלומי שטרית

 

   -מה שאני רואה  : חגית מ. מימון גב'  

 

כסף   : מר שלומי שטרית אותו  את  מקבל  הוא  שרונית  של  תוספת  כמות  אותה  את 

עבור דבר כזה, אני לא יודע  בתוספת של שרונית, הוא ירד לפעמיים. איך אתם מצביעים  

 פשוט, תסבירי לי. מבחינה מתמטית איך אנחנו פה יוצאים מורווחים, תסבירי לי.  
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פינה באותו חודש. הכמויות   : חגית מ. מימון גב'   מסתכלים על הכמויות לפי כמה הוא 

זה   יום. מה שכן השתנה  כל  מגיע  יום. המשאית  כל  לפה  מגיע  כי הוא  זזו.  לא  פר חודש 

 כמה שנכנס בכל משאית.    הנפח, 

 

 של שרונית, של שרונית.   : מר שלומי שטרית

 

   -₪ מתוך כל הסכום לחודש, שרונית כרגע   4,000שרונית זה   : חגית מ. מימון גב'  

 

 עובדים עלינו.   : מר שלומי שטרית

 

 למה? יש לי את זה כל חודש.   : חגית מ. מימון גב'  

 

פקח  : מר שלומי שטרית אין  כי  עלינו,  אחד    עובדים  אף  האלה,  המשאיות  את  שבודק 

 לא יודע מה קורה ביישוב.  

 

 מוטי בודק את זה.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 חגית, תעני לשאלות שלי בבקשה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 כן.   : חגית מ. מימון גב'  

 

ד  רונית  ירדה    עייאש:   . גב'  הזאת  מהבחינה  להבים  לנו  אומרת  את  אומרת,  זאת 

הש  בשבוע,  הוצאנו  לפעמיים  אנחנו  אומרת  זאת  מה  רק,  היא  שרונית  יותר,  גדול  טח 

   -יותר זבל 

 

 ₪, אני לא יודעת...    4,000אני מדברת על הדיור המוגן של   : חגית מ. מימון גב'  

 

 ₪ זה רק שרונית.    4,000סליחה, אם את אומרת    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ₪ זה הדיור מוגן.    4,000 : חגית מ. מימון גב'  

 

 לא, לא אכפת לי.    עייאש:   . ת ד גב' רוני 
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 שרונית אני לא יודעת להגיד.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 אוקיי.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 שרונית אני לא יודעת להגיד.   : חגית מ. מימון גב'  

 

ד  רונית  ירדנו    עייאש:   . גב'  הוותיקים  אנחנו  אומרת,  שאת  מה  אומרת  זאת  יפה. 

שוב גדול יותר, זה מה שאת  כמות מתפרשת על יי   לפעמיים בשבוע, אבל זה פשוט אותה 

 אומרת?  

 

 אותו מחיר מתפרש על יישוב...   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

שמפנים   מר יוסף ניסן:  הכתומים  חשוב,  גם  זה  תדעו,  שגם  רוצה  אני  כל  קודם 

 לנו, זה לא עולה לנו כסף. תאגיד תמיר מפנה את זה על חשבונו.  

 

   -י עכשיו בסדר, אנ   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 יש לי שאלה, כשאתה אומר כתומים, מה זה כתומים?   : מר כפיר מימון

 

 השקיות הכתומות.   מר יוסף ניסן: 

 

 שקיות, לא פחים.   : מר כפיר מימון

 

 לא, שקיות.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 יש גם פחים כתומים.   מר יוסף ניסן: 

 

 אין, אי אפשר. איפה יש?   : מר כפיר מימון

 

 הם מלאים.   וי: גב' עדנה זטלא 

 

 יש בכל המרכזים.   מר יוסף ניסן: 
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 פרטיים או ציבוריים?   : מר כפיר מימון

 

ד  ,  100רגע חגית, את מוכנה לענות לי, אז זאת אומרת הסכום היה    עייאש:   . גב' רונית 

ליישוב  100שילמנו   משלמים    3,  עדיין  בשבוע,  לפעמיים  ירדנו  בשבוע.  ,  100פעמים 

   -. לא אכפת לך הפריסה היא יותר גדולה 

 

בין     : חגית מ. מימון גב'   האשפה  פינויי  פינויי האשפה, מספר  הוא    2021-ל   2020כמות 

   -בדיוק אותו דבר. מספר הפינויים הוא אותו דבר. אולי זה יתחלק 

 

 לא אכפת לי מספר פינויים. מה אכפת לי.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 לא, מספר הפינויים...  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 מה אכפת לי.    עייאש:   . רונית ד גב'  

 

 )מדברים יחד(  

 

 מה זה מספר הפינויים?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ... מספר הבתים.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

יום   : חגית מ. מימון גב'   לפי  זה  את  בודקים  הם  ככה,  זה  את  בודקים  לא  הם  אבל 

 עבודה.  

 

 את אומרת שהטונג' לא גדל?   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 א גדל.  בטח שהו  : מ. מימון   חגית גב'  

 

ד  רונית  מספר    עייאש:   . גב'  אומרת  זאת  מה  לשאלה,  לי  תעני  אז  הבנתי.  לא  אז 

 הפעמים?  

 

   -וכמה הוא פינה   2020-כמה הוא פינה ב  : קובי נודלמן   עו"ד 
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 בואו תבינו איך המחיר בנוי, בסדר?   : חגית מ. מימון גב'  

 

 כן.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -יש מחיר ליום. לא, יש מחיר  : ון חגית מ. מימ גב'  

 

 זה גזם, זה גזם.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

יש   : חגית מ. מימון גב'   לא, לא נכון, לא נכון, לפינוי אשפה יש מחיר ליום, לפינוי גזם 

הכול   את  לוקחים  ואז  טון.  לפי  זה  ולהיטל  להטמנה  בנוסף  המנוף  של  ליום  מחיר 

מ  ואז  הטונות,  בסך  העלות  סך  את  ה ומחלקים  באזור  פה  כתב  שהוא  למה  -500-גיעים 

   -₪ לטון. אם מסתכלים בין   550

 

   -מה גדל אצלנו הגזם   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 הכול גדל הכול גדל.   מר יוסף ניסן: 

 

 .  2021-ל   2020משנת    40%-הגזם גדל ב  : חגית מ. מימון גב'  

 

 ורי.  אבל זה כולל הגזם של היישוב. זה כולל הגזם הציב  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 ומה עוד?   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 אבל תמיד היה גזם ציבורי, אז היה והיה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 יש יותר.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -יש שטח יותר גדול, אבל שרונית לא... לא מגוזמת כי אין לה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

ויש  גב' עדנה זטלאוי:  כמה,  לפני  שהתקבלה  המרכז  בשכונת  יש    יש  ממנה.  גזם 

 בשכונת המניפה יותר גזם, יש שטח ציבורי יותר גדול.  

 

 וחוץ מגזם מה עלה עוד?   : קובי נודלמן   עו"ד 
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 כלום, האשפה לא עלתה.   : חגית מ. מימון גב'  

 

אז זה בדיוק מה שמפריע לי. זה בדיוק מה שמפריע לי. משהו לא    עייאש:   . גב' רונית ד 

 מסתדר.  

 

 יך... פה כל מיני דברים.  צר  : חגית מ. מימון גב'  

 

 לא, עובדים עלינו, אתם לא מבינים שעובדים עלינו.   : מר שלומי שטרית

 

רוב השנה הייתה קורונה, ואנשים היו בבית,    2020-יכול להיות שב  : חגית מ. מימון גב'  

היו פחות קורונה, אבל מצד שני נכנסו תושבים,    2021-והיה יותר אשפה. לעומת זאת ב 

 ן את השני.  ואז אחד איז 

 

 אבל משהו לא מסתדר...   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 )מדברים יחד(  

 

 הייתה קורונה.    2021-וגם ב   2020-היה לנו גם ב   :גב' עדי זנד

 

 הייתה פחות.    2021-לא, ב  : חגית מ. מימון גב'  

 

 ... מהבתים.  הייתה קורונה. אנשים   :גב' עדי זנד

 

 אנחנו משלמים פר טון.   : מר כפיר מימון

 

 לא, אתה משלם, זה לא פר טון.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 פר טון.   מר יוסף ניסן: 

 

   -פר טוב   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 בהטמנה, בהטמנה.   מר יוסף ניסן: 
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 בהטמנה, לא בפינוי.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

ההטמנה.   : מר כפיר מימון את  משלם  הוא  הטמנה,  משלמים  לא  אנחנו  בכל.  לא, 

 ים על מה שהוא מסלק.  אנחנו משלמ 

 

 נכון.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

ד  רונית  משהו    עייאש:   . גב'  זה  והטמנה  אחד,  משהו  זה  גזם  אבל  העניין,  בדיוק  זה  אז 

-פעמים, אתה ירדת מ   4אחר. ואתה ירדת בכמות של השירות שנתת לתושב. עומר נותן  

 .  2-ל   3

 

 כמות זבל בשבוע.    Xלייצר    פעם, אני יודע   100אבל גם אם יפנו לי   : מר כפיר מימון

 

 נכון, זה מה שאני מנסה להגיד.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 לא משנה כמה פעמים יפנו לי את זה.   : מר כפיר מימון

 

 מה זאת אומרת?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -גם אם יפנו לי כל יום, בסוף  : מר כפיר מימון

 

 זה השירות שלך, לא.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -כן, אבל בסוף הוא מפנה את אותו טונג'  : מימון מר כפיר

 

 אז המשאית לא תהיה מלאה.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 )מדברים יחד(  

 

 אז זה עוד יותר מחזק את האמירה.    :גב' עדי זנד

 

 בואו נצביע.   גב' ברוריה אליעז: 
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 הצבענו, הצבענו.   מר יוסף ניסן: 

 תוצאות ההצבעה: 

 6  -נודלמן, מימון, ליפשיץ  ניסן, אליעז, לוי,    –בעד  

 2  -זנד, שטרית    –נגד  

 1  -דמרי עייאש   –נמנע  

הארכת התקשרות עם נותן  לאשר  מליאת המועצה ברוב קולות החליטה  :  החלטה 

   לשנה נוספת שירותי פינוי אשפה גזם וגרוטאות  

 

 אישור הארכת השירות של מנהלת מחלקת החינוך גב' זהבה הראל )בתום    -  5לסעיף  

 (.  19.10.21העסקה מיום    חצי שנה 

 

 אנחנו עוברים לסעיף הבא, זהבה. אנחנו דנים עכשיו בזהבה.   מר יוסף ניסן: 

 

   *** גב' זהבה הראל יוצאת מחדר הישיבות *** 

 

גיל  5סעיף   מר יוסף ניסן:  לפני  לעבודה  פה  נקלטה  לכם  שידוע  כפי  זהבה  טוב,   .

ל שהיה צריך להיות. ועכשיו אנחנו  . ואז אנחנו הארכנו לה את זה בחצי שנה, זה הנוה 67

וחצי.   בשנה  לה  מאריכים  אנחנו  התקופה.  את  שוב  לה  להאריך  למעשה  צריכים 

   -מאריכים לה בשנה וחצי את התקופה עכשיו בעזרת השם ש 

 

ד  רונית  לא    עייאש:   . גב'  למה  שנה?  לא  למה  כאילו  לא,  למה  וחצי?  שנה  הוחלט  איך 

 שנתיים?  

 

 ות, אני אסביר לכם, אני אסביר לכם.  זאת האפשר  מר יוסף ניסן: 

 

 תסבירו לנו את החוקיות של האירוע.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

ב  מר יוסף ניסן:  להאריך  לכם.  אסביר  עדנה    2-אני  המליאה.  את  צריך  תקופות 

 תקני אותי אם אני טועה. אני טועה?  

 

ל פעם בשנה  לא קשור. חוזר מנכ"ל מדבר על זה שאפשר להאריך כ  גב' עדנה זטלאוי: 
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 וחצי.  

 

 כל פעם בשנה וחצי.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 זה חוזר מנכ"ל של משרד החינוך?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 נכון.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -הבנתי. זאת אומרת   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

שירות,   גב' עדנה זטלאוי:  להארכת  ועדה  בזה  דנה  זוטרים  לעובדים  כלל  בדרך 

 ריים דנה בזה המליאה. זה הכול.  בעובדים סטטוטו 

 

 .  בסדר. יש הסבר לשנה וחצי   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אז יש הסבר אוקיי.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 .  100% מר יוסף ניסן: 

 

 מצביעים.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 מי בעד? פה אחד? פה אחד. זהבה.   מר יוסף ניסן: 

 

כת השירות של מנהלת מחלקת  האר אשר  מליאת המועצה החליטה פה אחד ל :  החלטה 

 ( 19/9/23עד ליום  ) לתקופה של שנה וחצי  החינוך גב' זהבה הראל  

 

 : אישור תב"רים   -  8לסעיף  

 ₪ במימון    100,000תכנון הרחבת בית עלמין על סך    –  407תב"ר   8.1

 קרן לעבודות פיתוח.   

 ₪ במימון קרן    50,000  –  2022ציוד, מחשוב ותקשורת    –  408תב"ר   8.2

 בודות פיתוח.  לע  

 ₪ במימון    120,000גן משחקים ברחוב כחול זנב על סך    –  415תב"ר   8.3

 הקרן לעבודות פיתוח.   
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 ₪ במימון הקרן    65,000שקיעה בשדרות הזית על סך    –  416תב"ר   8.4

 לעבודות פיתוח.   

 

 חוקי עזר.   מר יוסף ניסן: 

 

ד  רונית  י   עייאש:   . גב'  לא  אחרת  כי  זה,  צריכה  באמת  להיכנס  אני  לי  לעזור  כולים 

 הביתה.  

 

לתב"רים,   מר יוסף ניסן:  נעבור  בואו  בסדר?  לתב"רים,  נעבור  בואו  אז  קדימה 

 למרותך שגם חוקי העזר חשובים.  

 

   לחדר הישיבות ***   ה *** גב' זהבה הראל נכנס 

 

 זהבה תאלצי לסבול אותנו עוד שנה וחצי.   גב' ברוריה אליעז: 

 

בואו  מר יוסף ניסן:  אז  אני    טוב  נעבור לאישור תב"רים חברים. אישור תב"רים, 

לסעיף   סך    8עובר  על  עלמין  בית  הרחבת  תכנון  הקרן    100,000ברשותכם.  במימון   ₪

לעבודות פיתוח. אנחנו נתכנן את זה, נביא את האומדן של המתכנן מה העלויות, ונביא  

 את זה לאישור תב"ר.  

 

 ₪.    100,000רק התכנון זה   : מר כפיר מימון

 

 רק התכנון כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 למה לא עשית את כל זה? היה חודש שלם מעכשיו לעכשיו?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 כי לא אישרת לי את התב"ר.   מר יוסף ניסן: 

 

ד  רונית  לעשות,    עייאש:   . גב'  רוצה  אתה  מה  לנו  תראה  שזה,  חושבת  עדיין  אני  נכון, 

 ועדה.    תראה לנו את ההנדסה. איפה ההנדסה? תראה 

 

 יועצים, יועץ שייתן לנו אומדן.    2אנחנו לוקחים   מר יוסף ניסן: 

 



 

 105 

 עוד פעם יועצים.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

את   מר יוסף ניסן:  שמשנה  יועץ  גם  ויש  ומתכנן.  ביצוע,  לעלויות  אומדן  לנו  ייתן 

  העלמין, להגיש תכנית כללית בית  התב"ע, מכיוון שהתב"ע אנחנו רוצים גם להרחיב את  

בהיתר.   נבנה  לא  הוא  שמה,  שנבנה  החניון  לכם  שאמרתי  כמו  האזור.  כל  של  כוללנית, 

הגדלה   כולל  חניונים,  כולל  מסודרת,  בצורה  התב"ע  את  ולהסדיר  זה,  את  לאשר  וצריך 

 עתידית של בית העלמין.  

 

 אז תגיד לנו כמה הכול אמור לעלות.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ₪, זאת הערכה ליועצים.    ,000100אז הנה זה   מר יוסף ניסן: 

 

 ולא טיפין טיפין.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

היועצים  מר יוסף ניסן:  של  האומדנים  את  נביא  אומדנים,  לנו  לכאן,    כשיהיה 

 ונדון בהם. בסדר? נזמין גם היועצים אם צריך.  

 

 משרד הדתות לא אמור לממן חלק מזה?   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 מה?   מר יוסף ניסן: 

 

 משרד הדתות?   : קובי נודלמן   ד עו" 

 

 לא, לא.   מר יוסף ניסן: 

 

 למה?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 ביררנו, בישיבה שהיינו שם ביררנו.   מר יוסף ניסן: 

 

עושים?   : מר כפיר מימון שלא  ונחליט  תכנון  יעשו  שהם  להיות  יכול  שנייה  רק 

 כאילו מה?  

 

   הכול יכול להיות. נביא את זה לכאן.  מר יוסף ניסן: 
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 איך אפשר לא לקבור את האנשים?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 איך אפשר לא לקבור.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא, ברור.   : מר כפיר מימון

 

בעצם   עו"ד יגאל ברק:  זו  ושוב,  שעברה.  בפעם  גם  שהסברתי  מה  להסביר  חשוב 

לעוד   תכנון  יש  להיום  נכון  שהתנאי,  זה  שקורה  מה  הוועדה.  של  היועץ  של  דעת  חוות 

   -לק של בית העלמין, אבל בשביל להוציא היתר התב"ע מחייבת את זה בתכנון ח 

 

 מפורט.   מר יוסף ניסן: 

 

שיהיה   עו"ד יגאל ברק:  בשביל  המפורט  התכנון  את  לקדם  חייבים  מפורט.  בתכנון 

אפשר להוציא היתר. בלי היתר עוד מעט כבר ייגמרו הקברים. לכן חייבים לקדם את זה  

 ..  מבחינת הפרוצדורות. 

 

   -מה העמדה של מהנדס המועצה? הוא לא נמצא כי יש לו  : מר כפיר מימון

 

 זו העמדה, זה מה שהוא אמר, זה מה שהוא אמר שצריך.   מר יוסף ניסן: 

 

 מהנדס המועצה אמר דברים אחרים.    :גב' עדי זנד

 

 מהנדס המועצה לא ראה את זה בכלל.   : מר שלומי שטרית

 

   -מהנדס המועצה   :גב' עדי זנד

 

ד  רונית  עבר    עייאש:   . גב'  לא  זה  קודם.  בחודש  הקודם,  מהדיון  זה  דרכו,  עבר  לא  זה 

שזה   אומר  הוא  התב"ע  שינוי  כל  הזה,  את  מכיר  לא  לתוכניות,  מודע  לא  הוא  דרכו, 

   -תהליך. אתם יכולים לפתוח את הפרוטוקול 

 

 לא, אבל מה ההמלצה שלו?   : מר כפיר מימון
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 הוא לא מכיר.  אין,    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 זה בדיוק מה שהוא אמר. כשהוא אמר, זה מה שהוא אמר.   מר יוסף ניסן: 

 

 הוא לא מכיר את האירוע בשביל לתת המלצה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

אבל אין מה להגיד. צריך לקחת יועץ שיבנה תכנית כולל אומדנים   מר יוסף ניסן: 

 אין מה לעשות.  

 

לעשות. זה אני מסכים, אבל זה שמי שצריך להוביל    לא, זה שצריך  : מר כפיר מימון

 .  את זה, זה מהנדס המועצה 

 

 בסדר.   מר יוסף ניסן: 

 

   -לא, חשוב לדעת  : מר כפיר מימון

 

 הוא לא מדבר איתו.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 מה זה לא מדבר?   : מר כפיר מימון

 

 מה פתאום לא מדבר איתו. למה את אומרת דבר כזה?   מר יוסף ניסן: 

 

 לא, אמרתי על המהנדס שהוא לא מדבר.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 אין כזה דבר, מה זה?   : מר כפיר מימון

 

 אתם מדברים?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 מה זה?   : מר כפיר מימון

 

 לא יודעת, כי הוא אמר שהוא לא מדבר.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 מי אמר?   מר יוסף ניסן: 
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 בלי לדבר?    איך אפשר לעבוד  : מר כפיר מימון

 

 אפשר להתייחס לנקודה הזו?   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 הוא אמר.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 מי אמר? מי אמר?   מר יוסף ניסן: 

 

 אפשר להתייחס לנקודה הזו?   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 כן ודאי.   מר יוסף ניסן: 

 

ענו לדקה  אני רוצה לנמק למה אני מצביע בעד. אני חושב שזה שהג  פרופ' מתי ליפשיץ: 

שנשארו  90-ה  למצב  להגיע  צריכים  היינו  נכון.  לא  והליך  תהליך,  זה  או    5,    5קברים 

   -חלקות 

 

 .  10  עייאש:   . גב' רונית ד 

 

אבל   פרופ' מתי ליפשיץ:  קדישא.  חברת  של  בעניינים  מתעסקים  שאנחנו  מצטער  אני 

עד   מאחל  ש   120אני  לכמות  להגיע  צריכים  היינו  לא  אבל  ביישוב.  תושב  נשארה  לכל 

 שהיא מועטה, ומתוך לחץ כרגע לצאת להרחבה.  

 

   -אין לחץ, אם היו מאשרים את זה בישיבה הקודמת  מר יוסף ניסן: 

 

ה  פרופ' מתי ליפשיץ:  לדקה  להגיע  צריכים  היינו  פציעות  90-לא  לזמן  הגענו  ואפילו   ,

הליך  אין לנו ברירה. ה   90-עם כל מה שקורה פה. יחד עם זאת, בגלל זה שהגענו לדקה ה 

איפה,  לנו  אין  אבל  תקין,  מבחינתי    ו יהי   לא   לא  צריך,  לדעתי  ולכן  חלקות,  מספיק  לנו 

קודם   אחת  שעה  וטובה  תכנית,  ליצור  צריך  שלי  ההסתייגות  למרות  בעד,  אני  האישית 

 לפני שנעמוד באמת חסרי אונים.  

זה  היישוב,  לתושבי  זיקה  להם  יש  הרי  ביישוב,  גרים  שלא  אנשים  של  קבורה    ולגבי 

זה  זה, אז מה חיובי. אם עומר לא עושה את  לא עושה את  זה חיובי ביותר.  ?  , או מיתר 

בחור   אותו  על  שמעתי  ואני  ממנה.  ידעתי  לא  אני  שמעתי,  שאני  דוגמא  לכם  אתן  ואני 
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שנהרג באחד הטיולים שהוא גר בלהבים. והסבא והסבתא שלו רצו בבוא היום להיקבר  

 את זה.  ליד הילד, חיובי שלהבים תאפשר לו  

₪,    ₪10,000 או לא משלמים    10,000ואני כרגע לא מדבר על הצד הכספי אם משלמים  

זו בכלל לא הנקודה שאני מעלה אותה. אני מעלה את הנכונות של להבים, בניגוד לעומר  

ולכן השורה התחתונה הגענו לדקה ה  , לא  90-או למיתר להיפך, לעשות את הדבר הזה. 

ולברוח מהמגרש, ולכן לדעתי זו הסיבה    90-"פוס" בדקה ה תקין. אבל אי אפשר להגיד  

 שאני אצביע בעד.  

 

   -אני רוצה, אני רק רוצה  : מר שלומי שטרית

 

 לא יכולתי להסביר את זה טוב יותר.   מר יוסף ניסן: 

 

 מתי אני רק רוצה לענות לך ברשותך.   : מר שלומי שטרית

 

 בחיי.   מר יוסף ניסן: 

 

שי  : מר שלומי שטרית להיקבר  הסיבה  להם  שנותנים  תושבים  ויש  ואיפה  איפה  פה  ש 

פה   יש  כרגע  הקברים.  של  מהמצוקה  יותר  חמור  זה  ולא,  שלהם  להורים  קברים    10פה 

לקבור את ההורים  , שבאה וביקשה  ....)הוסר( שיכולים להיקבר. אבל זה שנתנו לאשתו  

   -שר את זה שלה ולא נתנו לה בגלל סיבות פוליטיות. לכן אני טוען שלפני שאתה מא 

 

 אוי נו.   מר יוסף ניסן: 

 

 מה זה לא אישרו להם?   : מר כפיר מימון

 

 שתקום ועדה.   : מר שלומי שטרית

 

מקומות   מר יוסף ניסן:  לנו  יהיה  שלא  מצב  ליצור  רצינו  לא  מקומות,  אין 

 לתושבים.  

 

אשתו.   : מר שלומי שטרית ואת  אלישע  את  תשאל  לישון,  תמשיך  נתנו,  לא  בגללך   ...

 בן שלו תשאל אותם אתה.  ואת ה 
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 שטויות במיץ עגבניות, זה נראה לך הגיוני?   מר יוסף ניסן: 

 

 תרים טלפון עכשיו...   : מר שלומי שטרית

 

 זה חולני מה שהוא אומר, חולני.   מר יוסף ניסן: 

 

 תדבר איתם. תדבר איתם.   : מר שלומי שטרית

 

   -אני ברצון הייתי נותן, ברצון, אני אפילו  מר יוסף ניסן: 

 

 לא, אבל של מי הסמכות בכלל להחליט מי מותר ומי אסור?   : מר כפיר מימון

 

 יש את הרב. יש פה רב...   מר יוסף ניסן: 

 

   -לכן אני אומר שתקום ועדה, תצביע בכפוף לוועדה  : מר שלומי שטרית

 

   -שנייה רגע, שנייה רגע  : מר כפיר מימון

 

תהיה  : מר שלומי שטרית שאתה  שותפים,  תהיו  לי    שאתם  אין  מתי,  הוועדה  יו"ר 

 בעיה.  

 

   -יש פה    מר יוסף ניסן: 

 

 אבל שיוסי יחליט.   : מר שלומי שטרית

 

   -ההחלטה היא משותפת בסופו של דבר  מר יוסף ניסן: 

 

 לא, של מי הסמכות?   : מר כפיר מימון

 

   -אין פה  מר יוסף ניסן: 

 

 מה זה, צריך מישהו שיש לו סמכות.   : מר כפיר מימון

 



 

 111 

   -. בסופו של דבר ס יש פה מדיניות ויש פה קומונסנ  ניסן: מר יוסף  

 

 לא.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 לא, מה. לא, של מי הסמכות.   : מר כפיר מימון

 

 מה הקומונסנס שלך אם אתה רוצה להביא איש תושב חוץ או לא?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 רגע, הוא עונה, הוא עונה, הוא עונה.   מר יוסף ניסן: 

 

המועצה.   גאל ברק: עו"ד י  של  היא  הסמכות  אז  דתית  מועצה  פה  שאין  מכיוון 

שלה   האורגנים  ידי  על  מתנהלת  דבר  בכל  פה  המועצה  זה.  את  שמנהלת  היא  המועצה 

והרב, שהוא בעצם שמנהל את העניין הזה. כמובן   שמנהלים את זה שזה ראש המועצה 

 -שאפשר ורצוי לקבוע מדיניות שהיא תיושם. אבל 

 

ראש   : מוןמר כפיר מי של  סמכות  זה  אם  השאלה  מדיניות?  קובעים  שלא  ועד 

 מועצה או סמכות של מליאת המועצה.  

 

מליאת המועצה לא אמורה להתכנס... ולדון בהם... זאתי החלטה   עו"ד יגאל ברק: 

 מיידית.  

 

 )מדברים יחד(  

 

מחוץ   מר יוסף ניסן:  אנשים  של  קבורה  לגבי  לומר.  חשוב  משהו  לי  יש  רגע 

יש הנחיות של המועצה הדתית ובמשרד לשירותי דת, המשרד לשירותי דת. וכל    ליישוב, 

נגדיר   אנחנו  החדשה  בחלקה  חלקה,  לנו  אין  לאנשים    10%עוד  לקבורה  הזו  מהחלקה 

 שהם קרובי משפחה של. ושם חוקית והכול בסדר, אפשר לקבור שם אנשים.  

 

 ?  10%למה    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -ל עוד זה לא נעשה וכרגע כ  מר יוסף ניסן: 

 

 מי מחליט את זה? זאת הבעיה שלנו.    עייאש:   . גב' רונית ד 
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   -כל עוד זה לא נעשה  מר יוסף ניסן: 

 

 יש פה מבקר המועצה שהוא במיתר ובעומר, שיגיד לך...   : מר שלומי שטרית

 

 עוד פעם אתה קם? עוד פעם אתה קם? תשב.   מר יוסף ניסן: 

 

 למה?   : מר שלומי שטרית

 

 תשב, תשב.   וסף ניסן: מר י 

 

 כפיר תדבר...  )הוסר(  ...  ל. הם נתנו   : מר שלומי שטרית

 

 עזוב את זה נו, איזה שטויות.   מר יוסף ניסן: 

 

 אני דיברתי איתו היום.   : מר שלומי שטרית

 

 עזוב, עזוב.   מר יוסף ניסן: 

 

 תתקשר אליו בחוץ ותחזור.   : מר שלומי שטרית

 

 בסדר, בסדר.   מר יוסף ניסן: 

 

 ... הוא יגיד לך את האמת.   : מר שלומי שטרית

 

 אם היה מקום, אם באמת היה מקום, לא היה...   מר יוסף ניסן: 

 

 יוסי יש לי שאלה.    :גב' עדי זנד

 

 איך אני יכול להגיד לאחד כן ולאחד לא.   מר יוסף ניסן: 

 

 זה מה שעשית לו.   : מר שלומי שטרית
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   -יוסי, היום   :גב' עדי זנד

 

 אבל הטענה... הייתה שאתה מאפשר יותר מידי... בכל מקרה נגד.   ר לוי: פרופ' עפ 

 

היום כתבת לנו בקבוצה שלא היה מקרה שבו דחית קרוב משפחה.    :גב' עדי זנד

אותך שוב עכשיו,    ת כתבת לנו היום בקבוצה, שלא היה ולא נברא. שלא דחית. אני שואל 

 האם דחית את הקבורה של בן משפחה... 

 

 ד(  )מדברים יח 

 

 על זה עניתי.   מר יוסף ניסן: 

 

 ענית שלא.    :גב' עדי זנד

 

 עניתי. שאלת אותי היום.   מר יוסף ניסן: 

 

 שלא דחית. ענית שלא דחית. ענית שלא דחית.    :גב' עדי זנד

 

 )מדברים יחד(  

 

   -... למה דחינו, וענינו  מר יוסף ניסן: 

 

   -תגיד לי זה נשמע לך הגיוני   :גב' עדי זנד

 

 ענינו שלא היו מקומות קבורה.   וסף ניסן: מר י 

 

 שאם הם לא מתו בזמן הנכון, אז אתה דוחה אותם?    :גב' עדי זנד

 

 כי את לא אישרת את התב"ר. את לא אישרת את התב"ר. הבנת?   מר יוסף ניסן: 

 

 -הם לא יתאימו לך   :גב' עדי זנד

 

 את לא מאשרת תב"ר ואת באה בטענות.   מר יוסף ניסן: 
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   -יש לי שאלה  : ר מימוןמר כפי

 

 תתבייש. תתבייש.    :גב' עדי זנד

 

 שתקום ועדה.   : מר שלומי שטרית

 

 תן לו לשאול.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 תקום ועדה.   פרופ' עפר לוי: 

 

 לא צריך ועדה, יש קריטריונים של המשרד לשירותי דת.   מר יוסף ניסן: 

 

ע  : מר כפיר מימון דיברנו  למה,  שואל,  שאני  מה  למה  זה  הקודמת.  בישיבה  זה  ל 

   -נגיד עד הישיבה הזאת לא הבאת 

 

 בדיוק.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -אתה אומר תשמע  : מר כפיר מימון

 

 נכון.   : מר שלומי שטרית

 

ההתאמות   : מר כפיר מימון את  עושה  אני  הדתות,  משרד  של  הקריטריונים  אלה 

 .  3,  2,  1יות. מי שעומד בתנאים  לקהילה שלנו, עזוב רגע ועדה, זה אני מאמין שלי למדינ 

 

 בוא אני אסביר.   מר יוסף ניסן: 

 

 זהו.   : מר כפיר מימון

 

   -בחלקה הזאתי  מר יוסף ניסן: 

 

 תביא את זה.   : מר כפיר מימון
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   -ה ר בחלקה הזאת שנשא  מר יוסף ניסן: 

 

 זה יראה הרבה יותר טוב.   : מר כפיר מימון

 

לייש  מר יוסף ניסן:  מחוץ  אנשים  נקבור  בסדר?  לא  שלי,  מהמשפחה  כולל  וב 

 בחלקה שנשארה.  

 

 אוקיי.   : מר כפיר מימון

 

מישהו,   מר יוסף ניסן:  קוברים  שאנחנו  החלטה  שקיבלנו  ברגע  משנה.  לא  זה 

 אנחנו חייבים... אין מה לעשות.  

 

 זאת הבעיה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -מי קיבל את ההחלטה? אתה? אני קיבלתי את  : מר שלומי שטרית

 

אין   ר יוסף ניסן: מ  יהיה,  ולא  שהתקבלה,  ההחלטה  זאת  לעשות.  מה  אין  רגע, 

 איפה ואיפה, אין דבר כזה, בסדר?  

 

   -לא, גם אם זה ענייני  : מר כפיר מימון

 

שאנחנו   מר יוסף ניסן:  החדשה  בחלקה  לכם,  אומר  אני  הנה  החדשה,  בחלקה 

 י משפחה.  מהחלקה תהיה מיועדת לקבורה של קרוב   10%נכשיר אותה, מתוכה  

 

 רק?   10%למה   : מר שלומי שטרית

 

 כי זה המשרד לשירותי דת מכתיב את זה.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא, לא, לא.   : מר שלומי שטרית

 

 ומשרד... וביטוח לאומי.   מר יוסף ניסן: 

 

היא   : מר שלומי שטרית לבד,  תחליט  היא  ועדה,  תהיה  בהצבעה,  פה  לנו  יהיה  אם 
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 .  סטטוטורית, אנחנו נחליט לבד 

 

 אני לא בטוח שהוועדה הזאת חוקית.   מר יוסף ניסן: 

 

יכול לקבור את ההורים שלה    ....)הוסר( ואתה לא תגיד   : מר שלומי שטרית שהוא לא 

 קברים פה.    10פה, שיש לך עוד  

 

 אין לי, אין לי בעיה.   מר יוסף ניסן: 

 

 ואמרת לה לא.   : מר שלומי שטרית

 

 הנה אין לי בעיה.   מר יוסף ניסן: 

 

 ... אמרת לה לא.   : מר שלומי שטרית

 

   -אבל למה יש בעיה? אני לא מבין. למה אי אפשר לקבוע  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 למה הוא אמר לה לא?   : מר שלומי שטרית

 

 רגע, רגע, תן לי לגמור.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 לא.    ...)הוסר( אני שואל שאלה, למה הוא אמר   : מר שלומי שטרית

 

   -אם תיתן לי לגמור  יץ: פרופ' מתי ליפש 

 

 כי אין מקום לקבורה, אתה לא מבין?   מר יוסף ניסן: 

 

 כרגע נכון לרגע זה.    10יש שם   : מר שלומי שטרית

 

 אבל זה הולך להסתיים.   מר יוסף ניסן: 

 

 אז בינתיים, זה היה לפני חודשיים. לפני חודשיים...   : מר שלומי שטרית
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 את התב"ר היית מדבר.  שלומי אם היית מאשר   מר יוסף ניסן: 

 

 לפני חודשיים זה היה.   : מר שלומי שטרית

 

   -אתה לא מאשר תב"ר  מר יוסף ניסן: 

 

 אני לא אאשר תב"ר עד שלא תהיה ועדה.   : מר שלומי שטרית

 

 כן מתי.   מר יוסף ניסן: 

 

לתכנן   פרופ' מתי ליפשיץ:  יוצאים  כבר  שאנחנו  לכך  שבמקביל  לקבוע  אפשר  אי  למה 

בית  הרחבת  או    את  תוקם  במקביל  המציאות.  כורח  זה  כי  נדרש,  זה  כי  הזה,  העלמין 

   -10%-אני לא יודע. אני גם חושב ש   8%,  12%,  10%נקבל את ההנחיות,  

 

 מהמשרד לשירותי דת...   מר יוסף ניסן: 

 

   -למה במקביל לא נקבל את ההנחיות של שירותי דת  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

   -אבל מתי   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -רגע, רגע, רגע  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 עבר חודש, עבר חודש.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -ועל פי זה  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 למה אי אפשר היה לעשות את זה?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

ה  פרופ' מתי ליפשיץ:  את  ניישם  זה  פי  ועל  רגע,  ההחלטה  -רגע,  את  לעכב  למה  אבל   ,

 לעתיד.  

 

 אבל למה לא עשית את זה?    ייאש: ע   . גב' רונית ד 
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תהיה,   : מר כפיר מימון שלא  הבאה  הישיבה  עד  אומר  שאני  מה  סבבה.  נעשה  לא 

 תגדיר כבר את המדיניות שלך.  

 

 .  100%ברור,   מר יוסף ניסן: 

 

   -אבל בואו נצא לדרך  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 .  100% מר יוסף ניסן: 

 

 ה מה שאני חושב.  תביא את האני מאמין שלך, ז  : מר כפיר מימון

 

 )מדברים יחד(  

 

   -קיבלתי את עמדתך. קיבלתי את עמדת  מר יוסף ניסן: 

 

אני חושב, בואו נצא להצבעה, מי שיגיד לא, לא. מי שיגיד כן, כן.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 אבל הכול מותנה וזה רשום בפרוטוקול.  

 

 .  100% מר יוסף ניסן: 

 

 יר תב"ר?  יש לי שאלה, אפשר להחז  : מר כפיר מימון

 

 מקובל.   מר יוסף ניסן: 

 

 שאושר?   : מר כפיר מימון

 

 מה זאת אומרת?   : חגית מ. מימון גב'  

 

 לא, לא, לא.   : מר שלומי שטרית

 

הישיבה   : מר כפיר מימון שעד  לכך  בכפוף  מצביע  אני  נגיד  עכשיו  אם  קורה  מה 

אחלה, ואם    הבאה הוא יביא את המדיניות שלו לזה. ובישיבה הבאה נגיד אם הוא יביא, 

 אז מה קורה?    הוא לא מביא 
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 אם זה בכפוף, אז זה בכפוף.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 ואם זה לא, אז מה?   : מר כפיר מימון

 

זה   מר יוסף ניסן:  כי  את הביצוע,  לי  כך, לא תאשר  אחר  לביצוע  נצא  לא  אז  לא, 

   -גם יהיה ביצוע 

 

 אבל אתה לא שואל אותנו.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 כרגע אנחנו בתכנון.   וסף ניסן: מר י 

 

ד  רונית  לא    עייאש:   . גב'  אתה  יוסי.  סתם  תגיד  אל  הביצוע,  את  אותנו  שואל  לא  אתה 

 שואל אותנו.  

 

 אנחנו נביא את התב"ר, מה זה לא שואל נו?   מר יוסף ניסן: 

 

 -אבל אתה מביא   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 זה רק תכנון.   מר יוסף ניסן: 

 

 גע אתם תצביעו, אף ועדה לא תהיה, כלום לא יהיה.  כר  : מר שלומי שטרית

 

 לא חייב ועדה לכל דבר.   : מר כפיר מימון

 

 לזה כן.   : מר שלומי שטרית

 

 האם אפשר לצאת ולבחור?   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 כן, כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 למה כל הזמן משחקים פה סטנגה.   פרופ' מתי ליפשיץ: 
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 תב"ר בכפוף להצעתו של מתי?  מי בעד אישור ה  מר יוסף ניסן: 

 

 לא, אז אני בכפוף לזה שתביא עד לישיבה הבאה.   : מר כפיר מימון

 

 בדיוק.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 את המדיניות שלך לקבורה של תושבי חוץ.   : מר כפיר מימון

 

 להביא את המדיניות, כן.   מר יוסף ניסן: 

 

   -ההחלטה   בכפוף שתביא את התנאים. ואת   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 .  100% מר יוסף ניסן: 

 

 ועל פי מה הקריטריונים.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 פה אחד.   מר יוסף ניסן: 

 

 וכל הדברים האלה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 .  100% מר יוסף ניסן: 

 

   -עדנה אני מבקש שזה יהיה  : מר שלומי שטרית

 

 לכולם.    120ועכשיו נאשר   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 יחד(  )מדברים  

 

 הנה עדנה לא מוכנה שזה יגיע לישיבה הבאה.   : מר שלומי שטרית

 

 אני מדגיש אחרת.   מר יוסף ניסן: 

 

 זה בדיוק כמו ישיבת חינוך...    : מר שלומי שטרית



 

 121 

 

 עה גמרנו.  ב בוצעה הצ  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 )מדברים יחד(  

 

   -... בעד התב"ר בכפוף  מר יוסף ניסן: 

 

לא  : מר כפיר מימון על    אגב  להתארגן  תספיק  אם  הבאה,  לישיבה  עד  לחכות  חייב 

   -זה תוך שבוע 

 

 .  100%אין בעיה אני אשלח לכם... אני אשלח לכם במייל,   מר יוסף ניסן: 

 

תכנון הרחבת בית    –  407תב"ר  לאשר  מליאת המועצה החליטה פה אחד  :  החלטה 

מדיניות    , בכפוף להעברת ₪ במימון קרן לעבודות פיתוח   100,000עלמין על סך  

   לחברי המועצה   , קבורה ה 

 

ותקשורת   מר יוסף ניסן:  מחשוב  ציוד  לעבודות    50,000טוב,  הקרן  במימון   ₪

 פיתוח, זה מחשבים.  

 

 לאן? למי?   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

תקולים,   מר יוסף ניסן:  מחשבים  להחלפת  נועד  שהוא  תקציב  יש  במועצה 

   -ם המחשב שלי מסכים, עכברים, מדפסות. התקציב הזה נגמר. אגב ג 

 

 מה הוא רק למועצה?   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 כן, רק למועצה.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא בית ספר, לא גן?   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 רק למועצה.   מר יוסף ניסן: 

 

 )מדברים יחד(  
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לא   מר יוסף ניסן:  פשוט  הוא  כי  הזאתי,  לשנה  דחיתי...  שלי  המחשב  את  אני 

ואנחנו תקועים עם כמה מסכים וכמה מחשבים שאין לנו    מתפקד, בסדר? אז זה המצב. 

 תב"ר. והמועצה לא יכולה לתפקד ככה, זה לא הגיוני, זה הכול.  

 

 מי אחראי במועצה על רכישת מחשוב?   : מר כפיר מימון

 

 הרב חיות.   : מר שלומי שטרית

 

 יש לנו קניין ויש לנו...  מר יוסף ניסן: 

 

 )מדברים יחד(  

 

 את יכולה להסביר לנו מה קורה עם זה?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 מה זה?     :דוברת

 

מה   גב' ברוריה אליעז:  שואלים  כי  זה,  עם  קורה  מה  להסביר  יכולה  את  הקשיים, 

 קורה עם זה.  

 

 ₪ בתחילת הקדנציה.    50,000הבנתי שהיה תקציב של   פרופ' עפר לוי: 

 

 רגע, היא יכולה להסביר.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 אני הסברתי את זה עכשיו.   ן: מר יוסף ניס 

 

 הוא הסביר.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 ₪.    50,000מחשבים לא עולים    3 : מר כפיר מימון

 

יש   : חגית מ. מימון גב'   כרגע  זה  3לפחות,  אז  יותר,  נצטרך  לא  אם  השנה.  לכל  זה   .

 חוזר לקרן. זה לא...  
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 אחרונה?    ₪, מתי שמנו את הזה בקופה פעם   50,000...   פרופ' עפר לוי: 

 

 .  2019-לפני שנה וחצי לדעתי ב  : חגית מ. מימון גב'  

 

   -זה שימש אתכם שנה וחצי  פרופ' עפר לוי: 

 

 שימש אותנו שנה וחצי.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 ועכשיו זה הסתיים צריך לחדש את התקציב.   פרופ' עפר לוי: 

 

   -קנינו , ומאז לא  2021נכון, זה הסתיים כבר במהלך   : חגית מ. מימון גב'  

 

 חגית, כמה מחשבים יש במועצה?  : מר כפיר מימון

 

 ₪?    ₪70,000 או    ₪30,000 ולא    50,000-איך הגעתם ל  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 כמה מחשבים יש במועצה?   : מר כפיר מימון

 

 זה לשנה קדימה, לא כל שנייה באים עם תב"ר.   מר יוסף ניסן: 

 

   -זה בגרוסו מודו כל ה  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 כן, כן. זה... לשנה הקרובה.   מר יוסף ניסן: 

 

ממחשב של מנהל לשכה. בגלל    2פי    לה סתם המחשב של הנדסה עו  : חגית מ. מימון גב'  

 שבמחשב של הנדסה צריך יותר זיכרון.  

 

 ?  30חגית, כמה אנשים יש להם מחשב במועצה? גס, גס,   : מר כפיר מימון

 

 כן.    30 מר יוסף ניסן: 

 

 ₪.    4,000  י אנליט . מחשב נגיד עולה בואו נעשה  30 : מר כפיר מימון
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 ₪.    10,000אז זהו שלא, מחשב של הנדסה יכול לעלות   : חגית מ. מימון גב'  

 

 ₪.    2,000בסדר, אבל מחשב אחר עולה   : מר כפיר מימון

 

 ₪.    2,000לא בדיוק   : חגית מ. מימון גב'  

 

זה.   : מר כפיר מימון מנסה  אני  זה    4,000-ו   30שנייה  מחשב    ₪0,00012   ,₪

   -שנים   4-מחליפים פעם ב 

 

 שנים.    3 : חגית מ. מימון גב'  

 

 ₪ לשנה.    50,000שנים,    4 : מר כפיר מימון

 

 שנים.    3... של מחשב זה   : חגית מ. מימון גב'  

 

 אבל יש גם מדפסות, יש גם מסכים.   מר יוסף ניסן: 

 

   -ות תקשורת יש גם מדפסות ויש מסכים, והרבה פעמים תקל  : חגית מ. מימון גב'  

 

 המדפסות לא מושכרות? זה לא פר זה.   : מר כפיר מימון

 

 העירייה יכולה להשכיר גם מחשבים.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 נכון.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 מחשבים פחות, מדפסות כן.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 יש ליסינג היום...   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 )מדברים יחד(  

 

תב"ר  א  מר יוסף ניסן:  גם  לאשר  צריך  הזה.  מהתב"ר  צריך  מקרה  בכל  בעיה  ין 

 לליסינג.  
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 נראה לי סביר.   : מר כפיר מימון

 

 ₪ שנה וחצי, זה שימש לשנה וחצי.    50,000אז הוצאה   פרופ' עפר לוי: 

 

 סביר.   : מר כפיר מימון

 

 חברים מי בעד התב"ר? מי בעד התב"ר?   מר יוסף ניסן: 

 

 מי בעד?   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 מי בעד?   מר יוסף ניסן: 

 

 נודלמן, ברוריה, עפר, כפיר אתה היית בעד?   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

   -כפיר, מתי. מי נגד  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 גם עדי ורונית.   מר יוסף ניסן: 

 

 מי?   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 עדי ורונית גם.   מר יוסף ניסן: 

 

 הייתם בעד?   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 כן.    :גב' עדי זנד

 

 שלומי גם.   מר יוסף ניסן: 

 

 ... ששלומי הצביע בעד.   : קובי נודלמן   עו"ד 
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 לא, לא, ... על החינוך.   : מר שלומי שטרית

 

  2022ציוד, מחשוב ותקשורת    –  408תב"ר    מליאת המועצה אישרה פה אחד  :  החלטה 

 .  ₪ במימון קרן לעבודות פיתוח   50,000בסך  

 

 גן משחקים ברחוב כחול זנב.    415חברים תב"ר   מר יוסף ניסן: 

 

 ... שכונה שלמה ביישוב הזה.   : מר שלומי שטרית

 

 מה זה עצרת.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 לא, אתה עצרת.   : מר שלומי שטרית

 

 לא, אתה עצרת.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 אתה עצרת.   : מר שלומי שטרית

 

 הוא עצר, הוא עצר.   מר יוסף ניסן: 

 

מיליון   : שטרית מר שלומי המועצה  של  הכסף  כל  את  בזבזת  אתה  עצרת.  אתה  אתה. 

   -₪... החינוך. לקחת 

 

 מיליון ₪,    20 : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 )מדברים יחד(  

 

 מיליון ₪ לקחתי, לא מיליון ₪.    20 : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 מיליון ₪.   : מר שלומי שטרית

 

 החינוך זה השקעה, זה לא הוצאה.   : מר כפיר מימון

 

 לא, אבל זה היה בלוף.   : מר שלומי שטרית
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 )מדברים יחד(  

 

 בייביסיטר בבייביסיטר אחר   החליפו  : מר שלומי שטרית

 

 טוב יאללה גן משחקים כחול זנב.   : מר כפיר מימון

 

 ₪ במימון הקרן לעבודות פיתוח.    120,000גן משחקים בכחול זנב   מר יוסף ניסן: 

 

 ? למה דווקא שם?  למה דווקא שם   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 למה דווקא ברחוב הזה? לפי מה נקבע איפה מה?   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 יש איזה קריטריון...  מה הקריטריונים?   : מר כפיר מימון

 

 כן, אני אסביר לכם.   מר יוסף ניסן: 

 

 רגע, רגע, יש מיפוי של כל השכונה?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

נאות, חמותי גרה בכחול זנב, אז אני נראה לי    אגב רק שנייה גילוי  : מר כפיר מימון

 אמנע מהצבעה.  

 

 אז אני נגד.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 נמנעת גם בפעם הקודמת.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אני רוצה לומר, אני רוצה לומר.   מר יוסף ניסן: 

 

 תגיד אתה בעד חמתך או נגד חמתך?   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 אני בעד.   : מר כפיר מימון

 

 בעד?   ופ' מתי ליפשיץ: פר 
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 קיבלתי פנייה אגב מחבר שלך.   מר יוסף ניסן: 

 

 מי זה?   : מר כפיר מימון

 

 שלא תמך בי גם בבחירות, לא משנה, גר בשרונים.   מר יוסף ניסן: 

 

 מי זה? מי זה?   : מר כפיר מימון

 

 אני אגיד לך.   מר יוסף ניסן: 

 

   -שבילים שהאנשים משרונית   2יש   גב' ברוריה אליעז: 

 

 תגיד לי אני אגיד לך אם הוא באמת חבר שלי.   : מר כפיר מימון

 

 ...)הוסר( בסדר?    ....)הוסר( זה   מר יוסף ניסן: 

 

 חבר שלי.   : מר כפיר מימון

 

 חבר טוב שלו, חבר טוב שלו.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

הסכמנו    ...)הוסר(  מר יוסף ניסן:  שלא  אלה  של  המשפחה  שהוא  חבר,  שהוא 

ז  לי:  לקבור, בסדר?  אז הוא אמר  גר בשכונת שרונית,  הוא  זה שפנה אליי.  הוא  הוא,  ה 

 תקשיב אין לנו גן משחקים בשכונת שרונית. הגן הכי קרוב שלנו זה הגן הזה,  

 

 מי אחראי לבניית הגנים בשרונית, גני משחקים?   : מר כפיר מימון

 

 זה מבנה.   מר יוסף ניסן: 

 

 חברת הפיתוח.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מבנה. במכרז הבא יהיה גן אחד שאנחנו נכשיר אותו.   יוסף ניסן: מר  
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 ₪... בשרונית?    120,000רגע אז נשקיע עכשיו   : מר שלומי שטרית

 

ישן   מר יוסף ניסן:  מבנה  כזה,  מבנה  איזה  שם  יש  ישן,  ככה  גם  שהוא  גן  זה  לא, 

צל אם    שעמד ליפול ממתכת כזה הגדול, אם אתם זוכרים. מבנה מתכת כזה גדול שהיה 

 אפשר...  

 

 יש לך איזו מפה של היישוב איפה יש גנים שנדע?   : מר כפיר מימון

 

 איפה אתה רוצה לחדש, מה התוכנית?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אני גם פה רוצה להגיד משהו.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 זה חוסר תכנון.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 )מדברים יחד(  

 

 את זה בתוכנית העבודה של המועצה.  לא, אני שם   מר יוסף ניסן: 

 

   -רבותיי, אני  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 יוסי, אולי תדחה את זה לישיבה הבאה, תציג מפה לפחות שנראה.   : מר כפיר מימון

 

 אני גם פה רוצה להגיד משהו.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 המקום הזה עכשיו שומם, זה זמן תכנון, זה זמן.   מר יוסף ניסן: 

 

 אני רוצה להגיד משהו. אני רוצה להגיד משהו.   י ליפשיץ: פרופ' מת 

 

 כן מתי, כן מתי.   מר יוסף ניסן: 

 

רוצה   פרופ' מתי ליפשיץ:  ואני  נגד,  להצביע  רוצה  אני  פה  והנה  חושב  לא  אני  חבר'ה, 

להסביר למה. אני לא חושב שאפשר, צריך למפות את היישוב ואת המקומות, ואי אפשר  

   -שמישהו יפנה אליך 
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 בדיוק.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

ומחר   פרופ' מתי ליפשיץ:  שלי.  לבית  קרוב  זה  הזה,  ברחוב  גן  לי  תעשה  תשמע  ויגיד 

   -יפנה מישהו אחר 

 

 אבל זה לא בגלל הפנייה שלו.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא, לא, תן לי,   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 זה לא רק בגלל הפנייה שלו.   מר יוסף ניסן: 

 

תאפשרו לי, אני רוצה להסביר מה אני נגד. לא ייתכן שיבוא איזה   ץ: פרופ' מתי ליפשי 

 שהוא מישהו ויגיד לראש המועצה: אני רוצה גן פה, אני מבקש גן פה.  

 

 זה...   גב' ברוריה אליעז: 

 

   -רגע, צריך למפות  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 נכון.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -יימים. ואיזה תכנון לגנים חדשים את היישוב עם הגנים הק  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 אין בעיה.   מר יוסף ניסן: 

 

 ועל פי זה לקבוע.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 אין בעיה, קיבלתי.   מר יוסף ניסן: 

 

אם נגיע למסקנה שבאמת ראוי להרחיב את המקום הזה, בוודאי,   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 אחרי מיפוי, בוודאי שנצביע בעד.  

 

 .  100%י  קיבלת  מר יוסף ניסן: 
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 אנא תביאו תכנית מיפוי.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 אני במקרה מכירה את זה, אז זה ממש מול שרונית.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 לא, לא, אני רוצה מיפוי. יש לך מיפוי לתת לי?   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 אנחנו נעשה.   מר יוסף ניסן: 

 

 יש לך?   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 נעשה.    אנחנו  מר יוסף ניסן: 

 

 יש לך בבית מיפוי.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 מתי לישיבה הבאה.   מר יוסף ניסן: 

 

   -בסדר, לא. אבל זה לגיטימי. אני רק אומרת  גב' ברוריה אליעז: 

 

 אני רוצה מיפוי, חבל על המילים.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

לסע  מר יוסף ניסן:  נעבור  בואו  ברוריה  ברוריה,  נו  הזמן,  על  חבל  יף,  חברים 

 ברוריה.  

 

 אתה צודק, אני רק אומרת שאתה תראה במיפוי עד כמה זה...   גב' ברוריה אליעז: 

 

 , אני אבוא עם משפחה...  100% פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

₪ במימון    65,000, שקיעה בשדרות הזית על סך  416חברים תב"ר   מר יוסף ניסן: 

 ה ממקום למקום.  הקרן לעבודות פיתוח. מה שקרה זה שהשקיעה עברה לנו כנרא 

 

 זה תיקון שלישי.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 



 

 132 

 לא, זה לא באותו מקום.   מר יוסף ניסן: 

 

 )מדברים יחד(  

 

זה לא קשור. יש בעיה עם הכביש הזה, זה המצב, יש קריסה שם.   מר יוסף ניסן: 

 ₪.    65,000צריך לפתוח, למלא את זה בחומר מיוחד, ואחרי זה לסלול את זה.  

 

 מה העמדה של מהנדס המועצה לגבי זה?   : מימוןמר כפיר 

 

 זה אותו דבר כמו שהיה קודם, זה אותה עבודה בדיוק.   מר יוסף ניסן: 

 

 ... מהנדס המועצה.   : מר שלומי שטרית

 

 זו אותה עבודה בדיוק.   מר יוסף ניסן: 

 

 הם לא מדברים.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 הם לא מדברים...   : מר שלומי שטרית

 

 מה זה לא מדברים? מה זה הדבר הזה?   : ר מימוןמר כפי

 

 עזוב נו, זו אגדה עזוב נו, אגדה, הם לא מדברים.   מר יוסף ניסן: 

 

ד  רונית  אגדה,    2מספר    עייאש:   . גב'  זה  אז  כרגע,  זה  את  אמרה  המועצה  ראש  של 

 יאללה.  

 

   -לא, אני אמרתי  גב' ברוריה אליעז: 

 

   היא שאלה, היא לא אמרה.  מר יוסף ניסן: 

 

   -אני אמרתי  גב' ברוריה אליעז: 

 

 מהנדס המועצה תומך בזה?   : מר כפיר מימון
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   -אין לו  מר יוסף ניסן: 

 

 אני שואל אותך שאלה, שאלת אותו אם הוא תומך?   : מר כפיר מימון

 

 הוא לא יודע, הוא לא יודע כלום.   : מר שלומי שטרית

 

 יך לעשות.  זה לא קשור לתומך לא תומך, זה מה שצר  מר יוסף ניסן: 

 

בחייאת,   : מר כפיר מימון נו  יוסי  המקצועי,  הגורם  הוא  המועצה  מהנדס  אבל  לא, 

 מה אנחנו מבינים בהנדסה.  

 

 ₪,   170,000-מהנדס המועצה שנתתי לו להעריך בית כנסת ותמך ב  מר יוסף ניסן: 

 

   -יוסי כולם  : מר כפיר מימון

 

   -₪, מה   380,000-שגדל ל  מר יוסף ניסן: 

 

את   ליפשיץ: פרופ' מתי   דורשים  אתם  גלויים.  נהיה  בואו  גלויים,  נהיה  בואו  חבר'ה 

 מהנדס המועצה, מערכת היחסים בין ראש המועצה למהנדס המועצה הם עכורים.  

 

 אני לא מקבל את זה.   : מר שלומי שטרית

 

 רגע...   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 ... בעבודה שיעבדו. בעבודה שיעבדו.   : מר שלומי שטרית

 

 איך אתה יכול להיכנס באמצע הדברים שלי.   תי ליפשיץ: פרופ' מ 

 

 בבית שלא יהיו חברים.   : מר שלומי שטרית

 

 שלומי, שלומי, אתה מפריע.   מר יוסף ניסן: 
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 ... גם המהנדס וגם הוא.   : מר שלומי שטרית

 

 שלומי, אבל איך אתה יכול להיכנס באמצע הדברים.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

   -שלומי  מר יוסף ניסן: 

 

ספר   פרופ' מתי ליפשיץ:  בית  ויש  להקשיב,  איך  בו  שלומדים  ספר  בית  יש  יודע  אתה 

מצטיינים   לא  לאלעד  יוסי  בין  היחסים  מערכת  נקשיב.  בוא  אז  לדבר,  איך  שלומדים 

בלשון המעטה. ובואו אני רוצה להגיד את האמת, אחד עושה דווקא לשני, אין לי מילה  

צריכים לדעת את זה. ואם אנחנו כאילו מתחבאים  אחרת להגיד. ואנחנו חברי המועצה  

יחסים   במערכת  לא  שהם  יודעים  אנחנו  זה,  אמר  ומה  זה  אמר  מה  או  מילים  מאחורי 

 טובים, אבל אנחנו משום מה תמימים.  

 

 אנחנו מגנים על מערכת היחסים הזאת.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

שפחתית מאוד בולטת. אז  אגב אלעד לא נמצא היום בגלל סיבה מ  פרופ' מתי ליפשיץ: 

   -לכן תדעו לכם, מה אמר מהנדס המועצה ומה אמר יוסי במערכת היחסים ביניהם 

 

 לא מערכת יחסים, אבל זה עניין מקצועי מתי.   : מר כפיר מימון

 

 נכון.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

   -מתי, מתי  : מר שלומי שטרית

 

   -ופה אני רוצה להגיע  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

דני בעניין ביטחון,   : וןמר כפיר מימ את  לשמוע  רוצה  רוצה  בעניין    . אני  אני  הנדסה, 

 לשמוע את מהנדס המועצה.  

 

 אתה צודק כפיר.  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 )מדברים יחד(  
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להגיע   פרופ' מתי ליפשיץ:  רוצה  אני  רגע,  פה  ל רגע,  שנותר  וחצי  ששנה  נוסף.  משהו 

חב  של  וגם  המועצה  ראש  של  גם  הנוכחית,  להמשיך  לקדנציה  אפשר  אי  המועצה,  רי 

 בניתוק יחסים בין יוסי לבין המהנדס.  

 

 אולי שיעבוד על היחסים שלו עם מהנדס המועצה.   : מר כפיר מימון

 

לא   פרופ' מתי ליפשיץ:  ואני  אלעד,  את  מצדיק  לא  אני  זה.  את  אומר  אני  אפשר.  אי 

   -מצדיק את יוסי 

 

 צה.  ראש המוע של  האחריות היא    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אני כן יודע שאי אפשר לעבודה ככה.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 האחריות היא של ראש המועצה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -אני חייב לומר  מר יוסף ניסן: 

 

   -ואני מבין  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 מתי אני רוצה לשאול שאלה.   : מר שלומי שטרית

 

 גן ילדים.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 אני רוצה לשאול שאלה.   : תמר שלומי שטרי

 

 אז תשב, תשב, למה אתה לא עומד?   מר יוסף ניסן: 

 

 כשמתי עמד הכול היה בסדר.   : מר שלומי שטרית

 

 נכון, זה גן ילדים.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 אתה צודק.    עייאש:   . גב' רונית ד 
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 נכון, אתה לא יודע לדבר, הוא יודע לדבר.   מר יוסף ניסן: 

 

   -מתי, אני רוצה לספר לך משהו  : מר שלומי שטרית

 

 מה אני מבין בהנדסה?   : מר כפיר מימון

 

שיוסי   : מר שלומי שטרית ולשקיעות,  לה  מה  שלנו,  היקרה  לחגית  מה  מתי,  לי  תגיד 

 לוקח אותה לחתום על שקיעות ולחתום על דברים? מה היא מבינה בזה?  

 

   -טוב  מר יוסף ניסן: 

 

שהו  : מר שלומי שטרית מבינה  היא  קורה  מה  מה  מבינים  לא  אתם  אותה?  מחתים  א 

 פה.  

 

 מתי, מתי, אם יש לך... לדבר אני גם...   מר יוסף ניסן: 

 

שאין   פרופ' מתי ליפשיץ:  הבאה  וחצי  בשנה  יקרה  מה  זה  רואה,  שאני  החמור  חבר'ה 

על   שאחראית  מי  פה  להתערב  צריכה  ואולי  ילדים,  גן  של  מערכת  יש  או  יחסים  מערכת 

 ככה אי אפשר להמשיך, אני חייב להגיד לכם.  מדובר בגן ילדים.    מחלקת החינוך, כי 

 

   -לא רק זה, אני אגיד ואומר  מר יוסף ניסן: 

 

אנחנו חברי מועצה, ותאמינו לי אני לא מצדיק את אלעד ואני לא   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 מצדיק את יוסי, וזה נהפך כבר לדווקא. ולכן כל אחד...  

 

 ות מה זה.  יש לו אחרי  : מר כפיר מימון

 

   -אני חושב ש  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 מתי יש אחריות לראש המערכת לסדר את זה,    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 נכון.   פרופ' מתי ליפשיץ: 
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 לא לאף עובד.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -נכון. אני גם  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

   -ים גם מערכת היחסים של יוסי עם עובדים אחר   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 נכון.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 היא לוקה בחסר.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -בדיוק, הבעיה היא שהחקירה במשרד הפנים עכשיו  : מר שלומי שטרית

 

 וזה האחריות של ראש המועצה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 נכון.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 .  אנחנו כולנו נחטוף לגבי החקירה הזאת  : מר שלומי שטרית

 

 אני מסכים, האחריות בסופו של דבר זה מי שרמטכ"ל.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 נכון.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 לא יעזור כלום.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

עובד,   מר יוסף ניסן:  מזהה  אני  מזהה,  כשאני  אבל  עליי.  היא  האחריות  נכון, 

עניינים, הוא נמצא בניגוד  שנמצא בניגוד  עובד  שלומי, שלומי אתה מפריע. כשאני מזהה  

 עניינים. אף אחד פה, כולם יודעים את זה, כולם פה יודעים את זה.  

 

 תשלח אותו הביתה.    :גב' עדי זנד

 

 תעזרי לי.   מר יוסף ניסן: 

 

 איך אני אעזור לך?    :גב' עדי זנד
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 ... לעצמך, הבאת לדיון אמרת את הדברים. מה זה תעזרי לי?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אני הבנתי אותך, הבנתי אותך.   מר יוסף ניסן: 

 

 אני הבנתי אותך.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אני לא אבזה את עצמי. אני לא אבזה את עצמי.   מר יוסף ניסן: 

 

 אל תבזה באמת.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

אני   מר יוסף ניסן:  ולכן  המועצה.  על  עניינים, תפקידי לשמור  ניגוד  כשאני מזהה 

 ת מה שטוב למועצה ולתושבים.  אעשה א 

 

   -אבל מה הבעיה  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 אז תשלים עם המהנדס.   : מר שלומי שטרית

 

 אבל למה לא לקבל חוות דעת?   : מר כפיר מימון

 

   -יוסי, מה הבעיה  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

זה   מר יוסף ניסן:  עכשיו  קודם  שעשינו  מה  דבר  אותו  עושה  אני  דעת,  חוות  אין 

 הכול.  

 

 זה לא עובד ככה.   : מר כפיר מימון

 

 עזוב, עזוב.   מר יוסף ניסן: 

 

 חבר'ה אבל מה הבעיה לבקש מאלעד יוסי,   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 אני אסביר לך.   מר יוסף ניסן: 
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רגע, רגע, הרחוב שקע? שקע. אלעד צריך פה לתת חוות דעת? הוא   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 קן מקום ששקע?  לא יכול לתת חוות דעת שלא צריך לת 

 

 אולי... צריך לעשות טיפול יותר גדול.   : מר כפיר מימון

 

ברגע   מר יוסף ניסן:  לך.  אני אסביר  בוא  לך,  אני אסביר  בוא  רגע מתי, מתי  רגע, 

 שנוצר מצב כזה שאתה אומר עושים דווקא. אני לא יכול... במקום שעושה לי דווקא.  

 

   -לא, לא, אתה חייב  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 זה אחריות.  אתה מבין מה אתה לוקח על עצמך?   : מר כפיר מימון

 

 יוסי אתה חייב, אתה חייב.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

   -תקשיב אתה לוקח על עצמך אחריות  : מר כפיר מימון

 

 אתה חייב.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

   -בנושא  : מר כפיר מימון

 

 לא לוקח, הוא...   : מר שלומי שטרית

 

משהו  את  : מר כפיר מימון על  אחריות  עצמך  על  לוקח  שנייה,...  עצמך,  על  לוקח  ה 

יותר   גדול  יותר  משהו  שם  לעשות  צריך  אולי  המשמעות.  מה  יודע  אתה  בהכרח  שלא 

 משמעותי.  

 

  2מהנדסים מהיישוב,    2בוא אני אסביר לך מה אני עושה. ... לקח   מר יוסף ניסן: 

דיה גם למקום עצמו. ראינו  מהנדסים מהיישוב, לקח אותם למקום עצמו, לקח את עוב 

 מה עשינו קודם, ואנחנו עושים את אותו דבר בליווי מהנדס. יש ליווי של מהנדס.  

 

 איזה מהנדס?   : מר שלומי שטרית

 

 מהנדס כבישים.   מר יוסף ניסן: 
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   -... מהנדס תשתיות  : מר שלומי שטרית

 

 בישים.  ... שמבין יותר טוב ממנו, תאמין לי, בשקיעה של כ  מר יוסף ניסן: 

 

גם   פרופ' מתי ליפשיץ:  לעניינים.  מחוץ  המועצה  שמהנדס  מקובל  לא  זה  עליי  לא, 

 כשקיים הסכסוך הזה.  

 

 מה זה... להפוך אותו...   : מר כפיר מימון

 

 זה לא עובד.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 אין לי ברירה אחרת.   מר יוסף ניסן: 

 

   -י ש מה זה אין ברירה, משלמים לו כסף כד  : מר כפיר מימון

 

 אין לי ברירה אחרת. כדי להציל את היישוב הזה.   מר יוסף ניסן: 

 

 יוסי נו בחייאת.   : מר כפיר מימון

 

 זה המצב.   מר יוסף ניסן: 

 

   -אז אני רוצה להגיד  : מר כפיר מימון

 

 יוסי אתה צריך להתעלות בתפקידך.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 את זה.    אין לי בעיה. אין לי בעיה לעשות  מר יוסף ניסן: 

 

עניינים   : מר כפיר מימון בניגוד  עכשיו  אתה  כאילו  נראה  זה  ענייני,  לא  נראה  זה 

 מול מהנדס המועצה.  

 

 אני מנטרל אותו, אני מודה.   מר יוסף ניסן: 
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 אבל אתה לא יכול לעשות את זה.   : מר כפיר מימון

 

 אין לי ברירה.   מר יוסף ניסן: 

 

 ף, וזה המקצוע שלו.  הבן אדם משלמים לו כס  : מר כפיר מימון

 

   -יוסי, אתה צריך להתעלות  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 אתה במקומי היית עושה את אותו דבר.   מר יוסף ניסן: 

 

 אבל תקשיב מה אני הייתי עושה.   : מר כפיר מימון

 

 את אותו דבר. אתה, אתה.   מר יוסף ניסן: 

 

את חוות הדעת שלו    אני אגיד לך מה אני הייתי עושה, הייתי לוקח  : מר כפיר מימון

צריך   אבל  מועצה.  ראש  אתה  כי  ההחלטה,  את  לוקח  ובסוף  המועצה,  חברי  בשביל 

 לשמוע את הבן אדם מה יש לו להגיד.  

 

 אבל אנחנו עושים את אותו דבר.   מר יוסף ניסן: 

 

 ההחלטה היא שלך בסוף, הוא איש מקצוע צריך לשמוע אותו.   : מר כפיר מימון

 

 ושים את אותו הדבר.  אנחנו ע  מר יוסף ניסן: 

 

 אני לא יודע מה זה אותו דבר יוסי.   : מר כפיר מימון

 

   -אותו ה  מר יוסף ניסן: 

 

 אולי לא צריך לעשות אותו?   : מר כפיר מימון

 

 אני מכיר את התהליך, אני מכיר את התהליך.   מר יוסף ניסן: 

 

   -אני לא יכול לחתום, אני לא יכול להצביע על משהו  : מר כפיר מימון
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הזה   מר יוסף ניסן:  התהליך  את  שליווה  מהנדס  פה  היה  הראשונה  העבודה  גם 

 מהיישוב, אותו אחד, אותו אחד.  

 

 יוסי, חייבים את חוות הדעת של מהנדס המועצה.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 מקובל עליי, אני מקבל את זה.   מר יוסף ניסן: 

 

   -אם מהנדס המועצה  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 אתה יכול ללכת נגד ההחלטה שלו, זה גם בסדר.   : מר כפיר מימון

 

   -מקובל עליי, אני אקבל  מר יוסף ניסן: 

 

פה   פרופ' מתי ליפשיץ:  מטומטמים  לא  אנחנו  הרי  המועצה,  מהנדס  אם  לך,  אגיד  אני 

לנו כמה   יש  נולד אתמול,  פה לא  כולנו ליד השולחן. אם מהנדס המועצה, הרי אף אחד 

צה למרות שהכביש שקע, יגיד לא צריך לעשות שום דבר,  שעות בחיים. אם מהנדס המוע 

 הרי אנחנו לא מטומטמים.  

יגיד: רגע, צריך לעשות בעלות,... בעלות הזה, נקבל. ואם מהנדס   ואם מהנדס המועצה 

נעשה.   נשקול,  נחשוב  יותר,  גבוהה  עלות  צריך  אולי  אומר,  שכפיר  כמו  יציע  המועצה 

ולקב  עצמך  על  להתעלות  חייב  אתה  מה  אבל  יודע  שאני  למרות  שלו,  הדעת  חוות  את  ל 

קורה ביניכם, ואני לא מצדיק את אלעד ולא אותך. ולכן אני אומר בוא תביא את הדבר  

   -הזה, אחרי שאנחנו שומעים את ההמלצה של אלעד 

 

 אגב לא חייב לחכות לישיבה הבאה.   : מר כפיר מימון

 

   -ותפקידו. ואנחנו נשמח  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

יכול   : ר מימוןמר כפי לא  זה  אבל  בוואטסאפ.  גם  חשוב  דבר  כזה  לקבל  אפשר 

   -להיות 

 

   -שנייה, שנייה, אז יש לי פתרון. בואו נאשר את התב"ר  מר יוסף ניסן: 
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   -יוסי, יוסי, תקשיב  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 בכפוף לחוות דעת של המהנדס.   מר יוסף ניסן: 

 

 ה הוא אומר, איך אני אאשר.  לא, אבל אני צריך לראות מ  : מר כפיר מימון

 

 בסדר, נביא את זה לידיעתנו.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא יוסי,   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 אפשר לאשר אותו בוואטסאפ.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 )מדברים יחד(  

 

 אגב אפשר להתנהל לא מישיבה לישיבה, אפשר ביום יום...   : מר כפיר מימון

 

 אין בעיה.   מר יוסף ניסן: 

 

 נאשר בוואטסאפ.   : קובי נודלמן   "ד עו 

 

גם   : מר כפיר מימון תב"ר  לאשר  יודעים  אנחנו  צריך  ואם  דעת  חוות  שיביא 

 בוואטסאפ.  

 

חברים אין פה ניסים ונפלאות, אין פה איזה שהוא ידע בלתי רגיל   מר יוסף ניסן: 

   -בואו 

 

   -ואני רוצה להוסיף עוד משהו, אנחנו כחברי מועצה  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

לא   : מר כפיר מימון אתה  מקצוע,  בעל  הוא  משכורת  עקרוני...  עניין  פה  יש  יוסי 

 יכול...  

 

לא, אנחנו גם חברי מועצה לא יכולים לקבל פה החלטות שמהנדס   פרופ' מתי ליפשיץ: 

לקבל   צריכים  ואנחנו  המועצה.  יו"ר  אנטי  הוא  המועצה  מהנדס  או  מנוטרל,  המועצה 
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ע  להתעלות  צריך  מישהו  זה  החלטות.  עצמו?  על  כלל  בדרך  מתעלה  ומי  עצמו,  ל 

 שבתפקיד היותר גבוה.  

 

 קיבלתי.   מר יוסף ניסן: 

 

   -בואו נצביע על ההצעות האלה. הם מקבלים את זה  גב' ברוריה אליעז: 

 

   -אני מציע לשמוע את  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 בוואטסאפ.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 בוואטסאפ.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 ... לפחות חודש.   יה אליעז: גב' ברור 

 

 )מדברים יחד(  

 

 אפשר להעביר את זה בוואטסאפ?   פרופ' עפר לוי: 

 

 בוואטסאפ.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 אז בוואטסאפ.   פרופ' עפר לוי: 

 

 אנחנו נאשר את זה בוואטסאפ.   מר יוסף ניסן: 

 

 נאשר את זה בוואטסאפ.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 חוות דעת שלו.  אחרי שיש   : מר כפיר מימון

 

 אחרי שנקבל חוות דעת.   מר יוסף ניסן: 

 

 זה יגיע לישיבה שלאחריה לאישור.   גב' עדנה זטלאוי: 
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 אוקיי.   : מר כפיר מימון

 

 אין בעיה.   מר יוסף ניסן: 

 

 בסדר מעולה.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 אני חושב שניקח שהוא יעמיס עלויות נוספות שלא צריך אותם.   מר יוסף ניסן: 

 

 בשביל זה אנחנו פה.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

צריך   מר יוסף ניסן:  שלא  נוספות  עלויות  יעמיס  שהוא  בסדר?  שלי,  החשש  זה 

 אותם, כדי לרוקן את קופת המועצה, כי הוא בניגוד עניינים.  

 

   -עם ניסיון חיים יודעים   חבר'ה אנחנו מספיק  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

באות  : מר כפיר מימון אתה  יוסי  שהוא  אבל  שאתה...  כמו  עניינים.  בניגוד  מידה  ה 

 מתמודד מולך...  

 

 )מדברים יחד(  

 

 אם הוא היה רציני, ואני הייתי... אם הוא היה מנטרל...  מר יוסף ניסן: 

 

 זה כמו... בוועדת מכרזים או...    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 א?  יוסי, יוסי, יש לנו קנה מידה של העבודה הקודמת, ל  גב' ברוריה אליעז: 

 

 כן בהחלט.   מר יוסף ניסן: 

 

 אז יש לנו קנה מידה.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 אז נוכל להעריך אם זה סביר או לא סביר.   פרופ' עפר לוי: 

 

 שמעתם?   גב' ברוריה אליעז: 
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 המון בריאות רונית.   מר יוסף ניסן: 

 

 טוב להתראות לכולם ביי.   : מר שלומי שטרית

 

 )מדברים ביחד( 

 

, אפשר לסיים את זה. חברים  דקות   10חברים בואו נעבור, יש לנו   : מר יוסף ניסן 

 דקות אנחנו מסיימים חבל על הזמן.    10דקות מסיימים. ברוריה, ברוריה, עוד    10עוד  

 

 מה אתם מסיימים?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 יש פה חוקי עזר.   מר יוסף ניסן: 

 

 רונית תישארי עוד קצת.   גב' זהבה הראל: 

 

 למה?    עייאש:   . ד   גב' רונית 

 

 כי יש את הישיבה שלא מן המניין, שאני מחכה רק בשבילה.   גב' זהבה הראל: 

 

 אה אז אני אשב פה מאחורה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 תודה.   גב' זהבה הראל: 

 

 אז אני משאירה אותך.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אישור חוקי עזר:   -  6לסעיף  

 מירה ואבטחה( )תיקון מספר  חוק עזר ללהבים )הסדרת שירותי ש  6.1

  .  2022  –התשפ"ב    –(  1 

 (.  2022  –חוק עזר ללהבים )העמדת רכב וחנייתו( התשפ"ב   6.2

 

שמירה   מר יוסף ניסן:  שירותי  הסדרת  ללהבים  עזר  חוק  עזר.  חוקי  אישור  טוב, 

 ואבטחה.  
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, חוק  טוב, אני לא הייתי פה בישיבה הקודמת. אני רק רוצה לחדד  : חגית מ. מימון גב'  

העזר הזה זה חוק עזר כמו הרבה חוקים אחרים שמתבססים על תחשיב והתחשיב הזה  

 שנים.    5-אמור להיות מאושר על ידי משרד הפנים אחת ל 

אגורות, שבמונחים שנתיים, שימו לב    20אין פה שום תוספת חריגה, יש פה תוספת של  

במ  זה  חודשיים,  במונחים  לא  זה  הקודם,  הפרוטוקול  את  שנתיים קראתי  ₪    40  ונחים 

אותו   אם  גם  מהתעריף    5מלפני    3.73למשפחה.  רחוקים  היינו  לא  מוצמד,  היה  שנים 

 הזה.  

 

 ולפי חוק הוא מוצמד.   עו"ד יגאל ברק: 

 

עוד   : חגית מ. מימון גב'   עכשיו  אותו.  הצמידו  לא  בלהבים  מוצמד,  הוא  החוק  ולפי 

 אותו תעריף.  שנים, הגיעו גם ל   5משהו, כשעשו את התחשיב הזה לפני  

, שהיא נובעת  0.15שנים לא קלע על איזה שהיא תוספת של    5מה שכן המקסימלי לפני  

זה    25%-מ  את  וכשבדקו  כנראה.  שרונית  את  היה  לא  אז  כי  ילדים,  היא  מהאוכלוסייה 

 -היוםלא היה את האחוזים האלה.    2016-ב 

 

 כמה זה תוספת סך הכל?   : מר כפיר מימון

 

 .  0.15וד  ע  : חגית מ. מימון גב'  

 

 לא, לא, סך הכל למועצה כמה הכנסה זה?   : מר כפיר מימון

 

 ₪ לפי מה שאני זוכרת.    80,000 מר יוסף ניסן: 

 

הגשנו    80,000 : חגית מ. מימון גב'   שאנחנו  ההוצאות  ושתבינו  בשנה.  כזה  משהו   ₪

 למשרד הפנים, זה פחות ממה שההוצאות שלנו בפועל.  

 

 יטחון?  תוספת למה? לב  : מר כפיר מימון

 

 כן.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 וזה הולך רק לביטחון?   : מר כפיר מימון
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 כן, אך ורק לביטחון.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 איך אפשר, מה צובעים את זה?   : מר כפיר מימון

 

 כן.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 איך? את יכולה לעשות בכסף מה שאת רוצה.   : מר כפיר מימון

 

יותר   : חגית מ. מימון גב'   כבר  הם  שלי  ביטחון  שהוצאות  מראש  לך  אומרת  אני  אבל 

 גבוהות, אז איך אני, מה אני אעשה...  

 

 אנחנו הולכים לפתוח מוקד רואה, מוקד רואה.   מר יוסף ניסן: 

 

זה   : חגית מ. מימון גב'   בתקציב  ששמנו  מה  סעיף    1,850,000-1,800,000כבר  רק   ,₪

הגשנו   שפה  מ   1,693,000השמירה,  אתה  כבר  ₪,  כי  יותר,  להגיש  טעם  לי  היה  לא  בין? 

 ראיתי שאני בתקרה.  

 

ה  מר יוסף ניסן:  וגם  רואה,  מוקד  גם  לנו  מוקדנים    106-יש  פה,  להיות    24הופך 

 שעות ביממה.  

 

 זה התעריפים לשעה גם של המאבטחים והסיירים.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 לך לביטחון?  ידוע, ידוע. איך מוודאים שזה באמת הו  : מר כפיר מימון

 

 אין ברירה, זה תקציב סגור.   מר יוסף ניסן: 

 

 מה אתה יכול לקחת את זה למה שאתה רוצה.   : מר כפיר מימון

 

 מה פתאום.   מר יוסף ניסן: 

 

 מה זה מה פתאום.   : מר כפיר מימון
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 מה פתאום.   מר יוסף ניסן: 

 

   -לא, אבל למה? אני אומרת לך  : חגית מ. מימון גב'  

 

 אגב זה גם מתוקצב בסעיף הביטחון.   : מר יוסף ניסן 

 

   -... כל הסך התקציבים  עו"ד יגאל ברק: 

 

   -אבל אני כבר אומרת לך  : חגית מ. מימון גב'  

 

 לא, אבל ההכנסה היא לא צבועה להוצאה.   : מר כפיר מימון

 

 בטח שכן.   עו"ד יגאל ברק: 

 

 בטח שכן.   מר יוסף ניסן: 

 

   -שההוצאה יותר גבוהה   אבל אני אומרת לך  : חגית מ. מימון גב'  

 

  1.8מיליון ₪ משהו, וההוצאות    1.6-כשבחנו את ההכנסות הגענו ל   מר דני ביטון: 

 מיליון ₪.  

 

 מיליון ₪.    1.85בפועל   : חגית מ. מימון גב'  

 

   -זאת אומרת   מר דני ביטון: 

 

 אנחנו כבר סופגים אותה.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 ₪ לביטחון.    200,000ציט של  אתה כבר במינוס בדפי   מר דני ביטון: 

 

את   מר יוסף ניסן:  לנו  יאשר  עכשיו  הפנים  שמשרד  מה  גם  זה,  רק  לא  זה 

 ההחלטה הזאת פה, זה גם כן ייקח תהליך. מי בעד העדכון?  

 

 פה אחד.   גב' עדנה זטלאוי: 
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 פה אחד.   מר יוסף ניסן: 

 

 רונית את גם היית.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   כן.   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

חוק עזר ללהבים )הסדרת שירותי שמירה  פה אחד  מליאת המועצה אישרה  :  החלטה 

 .  2022  –התשפ"ב    –(  1ואבטחה( )תיקון מספר  

 

   -חוק עזר ללהבים העמדת רכב וחנייתו, גם כן  מר יוסף ניסן: 

 

   -מה הרעיון של הדבר? תסביר לנו רגע את ה  : מר כפיר מימון

 

 ול לבן.  זה חוק עזר של כח  מר יוסף ניסן: 

 

חנייה,   : מר כפיר מימון על  היום  עד  שילמו  לא  היום,  עד  היה  לא  הרעיון?  מה  לא, 

 מה הרעיון לשלם על חנייה?  

 

היום,   מר יוסף ניסן:  במקומות שעד  חניות  יש  כל  אופנים. קודם  יש כמה  הרעיון 

ידי תושבי חוץ על חשבון  יש מקומות חנייה שנתפסו על    נגיד לפארק הציפורים, בסדר? 

תושבים מקומיים, וגם לא שילמו כסף למועצה, זה מקור הכנסה אחד. דבר שני ברכבת  

 , אנשים שבאים מבחוץ מחנים בשכונות.  למשל, בגלל שיש לנו מצוקת חנייה 

 

   -ולפעמים גם תושבים מלהבים מחנים ב  : מר כפיר מימון

 

מק  מר יוסף ניסן:  אין  לאנשים  ואז  השכונות,  את  מעמיסים  הם  אז  ום  נכון, 

 חנייה,  

 

 תושב להבים ישלם על חנייה?   : מר כפיר מימון

 

 לא, לא.   מר יוסף ניסן: 
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 יהיה לו תו?   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

   -יש לו תו ברור. יהיה לו תו. אנחנו רוצים גם  מר יוסף ניסן: 

 

בא   פרופ' מתי ליפשיץ:  יצטרך לשלם כשהוא  הוא  חונה  והוא  מגיע  ואם הבן שלי  רגע, 

 לבקר אותי?  

 

 כן, כן.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 בכחול לבן.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

בשלב   מר יוסף ניסן:  רחובות  נצבע  לא  אנחנו  ברחוב.  אצלך  צבוע  יהיה  אם  רק 

 הזה.  

 

 באזורים...   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 אלה אזורים מה, ציבוריים?   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

את   : מר כפיר מימון לצבוע  מכוער  מאוד  גם  זה  על  האמת  מדבר  לא  היישוב,  כל 

   -העלות הכספית 

 

 כן נכון.   מר יוסף ניסן: 

 

 זה נורא מכוער.   : מר כפיר מימון

 

 לא מבין, איפה הולכים לצבוע את הכחול לבן?   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

אז זהו, זה כמו שאמרתי, במקומות שאנחנו צריכים אותם. למשל   מר יוסף ניסן: 

אנחנו   מדינ אם  יער  פארק  את  אנשים  נעשה  ורד  ברחוב  לנו  ויחנו  בסדר?  גרמניה,  ות 

   -אם יש לנו בעיה בפארק הציפורים ויעמיסו את הרחובות, אז שמה נצבע.  

 

 ההחלטה מתקבלת בוועדת...   פרופ' עפר לוי: 
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האוטו,   מר יוסף ניסן:  את  מחנים  אנשים  כי  המסחרי,  במרכז  גם  רוצה  אני  אגב 

   -אנשים באים מבחוץ ומחנים 

 

   -יש לנו זכות בזה או שזה שייך ל  : מוןמר כפיר מי

 

 שייך להם.   מר יוסף ניסן: 

 

 לחברה?   : מר כפיר מימון

 

 שייך להם.   מר יוסף ניסן: 

 

 אז איך נצבע בכחול לבן?   : מר כפיר מימון

 

 אני רוצה להציע להם את זה, אפשרי.   מר יוסף ניסן: 

 

 והכסף הולך אליהם או אלינו.   : מר כפיר מימון

 

 לא, אלינו, אלינו. זה נועד להסדיר בעיות שקורות לנו בפועל.   יסן: מר יוסף נ 

 

   -אני לא בטוחה  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 וזה קורה בהרבה רשויות.   מר יוסף ניסן: 

 

 ומי יעשה אכיפה?   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 הפקחים שלנו.   מר יוסף ניסן: 

 

 כמה כרגע פקחים יש?   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

   -נוסף, שזה בהחלט   1יש עכשיו נוסף,    . 2 מר יוסף ניסן: 

 

 ... חוץ ממוטי.    עייאש:   . גב' רונית ד 
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 אילן.   מר יוסף ניסן: 

 

 הוא כבר בעבודה?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -כן, כן. זה מה ש  מר יוסף ניסן: 

 

 הוא בהכשרות כרגע.    מר דני ביטון: 

 

 ו.  לא, זה שאנחנו רוצים לאשר אותו עכשי   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 לא, מה לאשר? אתם לא מאשרים אותו.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 לא מאשרים, לא מאשרים.   מר יוסף ניסן: 

 

 הוא עבר את המכרז.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 קב"ס, קב"ס, לא פקח.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא, זה משהו אחר קב"ס.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

לנו את הרחובות כחול לבן, זה  אני חושש רק מדבר אחד, שיצבעו   : מר כפיר מימון

 יהיה זוועה. זה יהיה מכוער רצח.  

 

   -לא, לא, אין סיבה לצבוע  מר יוסף ניסן: 

 

יוצא   : מר כפיר מימון אני  בוא  אביב.  בתל  גר  אני  כאילו  להרגיש  רוצה  לא  אני 

 מהבית רואה כחול לבן...  

 

 כרגע בשלב הזה זה רק פארקים וחניות...   מר יוסף ניסן: 

 

 אבל איך אפשר זה?   : מימון מר כפיר

 

 איפה שאנשים מבקשים. מבקשים לצבוע ליד הבית.   מר יוסף ניסן: 
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מה זה? בן אדם מבקש לצבוע יצבעו לו? מה ואם הוא שכן שלי אז   : מר כפיר מימון

 יצבעו לי בכחול לבן את כל הרחובות?  

 

 מפעילים שיקול דעת, לא זה.   מר יוסף ניסן: 

 

 איזה שיקול דעת?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

הזה,   : מר כפיר מימון הדבר  בעד  אני  יוסי,  מדיניות.  להגביר  פה  גם  צריך  אז  זהו, 

בגדול אני בעד, איפה שיש בעיות לטפל בבעיות. אבל ברגע שאתה אומר שיתחילו לצבוע  

   -רחובות פרטיים 

 

 לא,... זה נראה לא טוב.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

ל  : מר כפיר מימון נראה  כבר  כן,  זה  יגיד  שלי  השכן  יודע  ואתה  מכוער,  זה  טוב,  א 

   -אני אגיד לא. בסוף שיקול הדעת שלך 

 

 יגיע אליך אורח, מה הוא אמור לעשות?   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 על עוד נגדיר את זה רק שטחים ציבוריים, אני בעד.   : מר כפיר מימון

 

 ... שמי שיגיע לפארק לא יהיה חניות.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 עוד הפעם יש מקומות סמוכים... שאנשים רוצים שיצבעו להם.   יוסף ניסן:   מר 

 

 אבל חייבים כחול לבן, אי אפשר לשים שלט בתחילת רחוב.   פרופ' עפר לוי: 

 

 זה גם לא יכול להיות שהוא מבקש.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 זה רק בהסדרה של כחול לבן.   מר יוסף ניסן: 

 

 ה לא תכנית כבקשתך, צבע לי בכחול לבן.  חבר'ה ז  פרופ' מתי ליפשיץ: 
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 בדיוק.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 זה גם לא דגל ישראל.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 ברור, ברור.   מר יוסף ניסן: 

 

 אבל לא, אבל ברגע שזה...   : מר כפיר מימון

 

 אני חושב שצריך לאשר או לקבל החלטה למקומות ציבוריים.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 ציבוריים.   : מימון מר כפיר

 

 ולא לרחובות.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

   -בשלב זה מקומות ציבוריים ש  מר יוסף ניסן: 

 

ד  רונית  באמצע    עייאש:   . גב'  זה  יצבע,  כן  הרכבת  סביב  שהוא  יוסי  שאומר  מה  אבל 

 שכונה וזה עדיין לא ציבורי.  

 

ששם   מר יוסף ניסן:  חושב  צו   2אני  יש  כן  לרכבת  הסמוכים  כן  הרחובות  שם,  רך 

 יש צורך.  

 

   -לא, הוא רוצה באזור העין, עין עובדת ועין זה   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 כן, רק ברחובות האלה.   מר יוסף ניסן: 

 

 מה פתאום.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 אבל אתם יודעים מה נביא את זה לאישור המליאה.   מר יוסף ניסן: 

 

מפ  : מר כפיר מימון תביא  יוסי,  רעיון  לי  אני  יש  שאומרת  תכנית  עם  היישוב  של  ה 

 רוצה לצבוע פה ממש.  
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 בסדר אין בעיה.   מר יוסף ניסן: 

 

הכבישים   : מר כפיר מימון כל  את  לנו  לצבוע  יתחילו  שפתאום  חושש  פשוט  אני 

 הראשיים.  

 

 אין בעיה.   מר יוסף ניסן: 

 

 זה יכול להיות קטסטרופה יוסי.   : מר כפיר מימון

 

 וק העזר?  מי בעד ח  מר יוסף ניסן: 

 

 מה המשמעות? רק רגע. זה אומר שאפשר לצבוע בכל מקום.   : מר כפיר מימון

 

שנביא לכם איפה  חוק עזר נצבע במקומות ציבוריים בכפוף למפה   מר יוסף ניסן: 

 אנחנו הולכים לצבוע.  

 

 רגע, ההצבעה היא רק במקומות ציבוריים.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

כחול   מר יוסף ניסן:  על  זה  במקומות  לא,  רק  להצביע  יכול  לא  אתה  לבן, 

 ציבוריים.  

 

   -אז אני לא מצביע  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 אז בואו נגיד שלרחובות צריך להביא לאישור המועצה.   פרופ' עפר לוי: 

 

 הרחובות הפנימיים לאישור המועצה.   מר יוסף ניסן: 

 

 כן.   גב' ברוריה אליעז: 

 

ש  : מר כפיר מימון עפר  מעדיף  היית  שאומרת  אני  תכנית,  הבאה  לישיבה  תבוא 

 בדיוק איפה הולכים לצבוע, ונאשר את התוכנית.  

 

 ף את זה.  אוכ החוק לא   גב' עדנה זטלאוי: 
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 )מדברים יחד(  

 

 ף את זה, אישרתם חוק, אישרתם חוק.  אוכ החוק לא   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 בסדר אוקיי.   מר יוסף ניסן: 

 

 וגם... חוק עזר חדש.   : מר כפיר מימון

 

הסדרה.   מר יוסף ניסן:  פה  לעשות  זה  אחת.  למטרה  פה  כולנו  חברים,  חברים, 

 איפה שצריך לעשות נעשה אותה.  

 

   -אבל יוסי  : מר כפיר מימון

 

 אבל אנחנו לא משאירים את זה פתוח הסדרה.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 לא, אבל לא רוצים להשאיר את זה בעצם רק לשיקול דעת שלך.   : מר כפיר מימון

 

זה   מר יוסף ניסן:  את  נביא  לרחובות  כשנגיע  כרגע,  ציבוריים  במקומות  זה 

 למליאה לידיעה.  

 

 אז רגע... על כחול לבן במקומות ציבוריים.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 מקומות ציבוריים כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 בלבד.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 וגדר ציבורי?  מה מוגדר ציבורי אבל, רחוב מגורים מ  : מר כפיר מימון

 

 )מדברים יחד(  

 

 לא... בבתי מגורים. לא ברחובות.   מר יוסף ניסן: 
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 זה מצוין בחוק.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 לא ברחובות מגורים.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

   -החוק  עו"ד יגאל ברק: 

 

 למה לא לדחות את זה לישיבה הבאה,  : מר כפיר מימון

 

   -תבינו החוק  עו"ד יגאל ברק: 

 

 מסודר יותר להביא את זה יותק מהודק, למה ככה פתוח?   : ר מימוןמר כפי

 

 נביא את זה לישיבה הבאה.   מר יוסף ניסן: 

 

 בוא, תהדק את זה יוסי עד הישיבה הבאה עם תכנית.   : מר כפיר מימון

 

 אין בעיה.   מר יוסף ניסן: 

 

 תאמין לי תהיה לך תמיכה.   : מר כפיר מימון

 

 ץ.  ... עם היוע  פרופ' עפר לוי: 

 

פה   עו"ד יגאל ברק:  חוק,    2יש  יש  להיום  נכון  אותם.  להבין  שצריך  שונים  דברים 

חוק חנייה בלהבים. שאגב הוא מפרט רבות את כל האיסורים, ובחוק החדש הוא בדיוק  

הנוסח שמשרד הפנים ממליץ עליו, אין כל הפירוט הזה, כי הוא פשוט מכניס את פקודת  

יקתי... שעולים אחד על השני מה שיש היום... ככה  התעבורה, ופותרים את הבלגן החק 

 שהחוק הזה גם עושה סדר בעוד מובנים.  

עצם   זה  הזה,  השינוי  של  המטרה  גם  זאת  מחדש,  הזה  שהחוק  מה  מקרה  בכל  אבל 

שהוא   הוא  החוק,  שיעשה  השינוי  קיימת.  לא  שהיום  החנייה,  על  כסף  לגבות  הסמכות 

 יאפשר את העניין הזה.  

 

   -כן, אבל  : ןמר כפיר מימו
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לא מחדש   עו"ד יגאל ברק:  זה סמכות שהחוק הזה  שילוט,  נושא של  עכשיו  שנייה, 

על   כסף  לראות  גם  מאפשר  שהוא  אלא  קיימת,  שילוט  סמכות  אותו.  משנה  ולא  אותו 

 כחול לבן.  

 

   -גם היום אפשר לצבוע את כל הרחובות בכחול לבן  : מר כפיר מימון

 

 כן.   עו"ד יגאל ברק: 

 

 גם בלי לגבות כסף?   : מימוןמר כפיר 

 

 בוודאי, הסמכות קיימת.   עו"ד יגאל ברק: 

 

 למי?   : מר כפיר מימון

 

 לראש המועצה למעשה.   עו"ד יגאל ברק: 

 

 הוא יו"ר ועדת תנועה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -ועדת תנועה היא ועדה וולונטרית ש  עו"ד יגאל ברק: 

 

 נכון.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

החוקי  שמ  עו"ד יגאל ברק:  ההליך  בעיקרון  החוקי,  ההליך  את  בתוכה  כנסת 

הסמכות   כאשר  התנועה.  ועדת  במסגרת  שנעשה  משטרה,  קצין  עם  בהתייעצות  מתמצא 

 מקומית זה ראש מועצה, לא רק פה בכל מקום.    תמרור מי שמוגדר כרשות  

 

אז מה שקורה בגלל יוסי אנחנו יודעים שיש פניות אישיות, ואנחנו   : מר כפיר מימון

 ודעים על מה אנחנו מדברים, ואני לא אעלה את זה פה.  י 

 

 אבל אני רוצה לעזור לתושבים.   מר יוסף ניסן: 

 

   -כן, אבל יש לפעמים  : מר כפיר מימון
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 החוק לא מתייחס למיקום.   פרופ' עפר לוי: 

 

אבל עפר יש מצבים שבא תושב ואומר: אני רוצה תשים פה שלט,   : מר כפיר מימון

מה   אגיד  לא  מתאים.  אני  בהכרח  לא  זה  התושבים  ולשאר  זה.  לא  עזוב  משנה  לא  ומו, 

 אז יש פה בעיה כאילו.  

 

בו לגבש מדיניות,   עו"ד יגאל ברק:  תראו א' כל דבר אפשר להעלות למליאה, ולדון 

 גם לנושא הזה בוודאי.  

 

   -אז כל צביעה של אזור, יוסי כל צביעה  פרופ' עפר לוי: 

 

 בדיוק.   : מר כפיר מימון

 

 להביא את זה למועצה. כרגע החוק הוא לא מתייחס...   ופ' עפר לוי: פר 

 

 משרד הפנים צריך לאשר לנו את זה, את הליך התיקון.   מר יוסף ניסן: 

 

   -לא, אם אנחנו  עו"ד יגאל ברק: 

 

 כרגע יש חוק עירוני...   פרופ' עפר לוי: 

 

הפנים   מר יוסף ניסן:  משרד  הגבייה  הגבייה,  על  מדבר  אני  לא,  לאשר  לא,  צריך 

 לנו את זה.  

 

 אחרי זה נצטרך להכניס...   פרופ' עפר לוי: 

 

 ברגע שמשרד הפנים מאשר את החוק, הוא מאשר את הגבייה.   עו"ד יגאל ברק: 

 

 אז הוא צריך לאשר לנו את החוק.   מר יוסף ניסן: 

 

   -בוודאי, כל החוק  עו"ד יגאל ברק: 

 

 אז זה גם כן תהליך של חודשים.   מר יוסף ניסן: 
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 -כל חוק עזר ברגע שהוא מאושר  עו"ד יגאל ברק: 

 

 )מדברים יחד( 

 

הפנים   מר יוסף ניסן:  משרד  זה  אחרי  במליאה,  פה  זה  את  מאשרים  אנחנו  רק 

 מאשר, ועד אז נביא מפה ונשב על זה, אין לי בעיה. אין פה שום דבר אישי.  

 

לפ  : מר כפיר מימון תביאו  יהיה,  שזה  רוצה  אני  הצביעה  רק  בעד,  לאישור.  אני  ה 

   -אני חושש שיצבעו לנו את כל היישוב פה, וזה 

 

 אין לי בעיה, אין לי בעיה... אין שום בעיה עם זה.   מר יוסף ניסן: 

 

 זה לא מתוקף החוק, אתה...    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

המועצה,   מר יוסף ניסן:  לידיעת  שנביא  החלטה  פה  מקבלים  אנחנו  אז  בסדר, 

 לאישור המועצה.  

 

 אני תומך בלגבות זה מבחוץ, זה יעשה לנו סדר פה.   : מימוןמר כפיר 

 

   -כל הזמן דיברו פה אכיפה אכיפה, כחול לבן  פרופ' עפר לוי: 

 

 אני בעד.   : מר כפיר מימון

 

 אוקיי, מי בעד? מי בעד?   מר יוסף ניסן: 

 

 בעד מה?   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 אני חייבת לדעת בעד מה, בדיוק.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 בעד מה ההחלטה?   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

   -בעד לגבות כסף  : מר כפיר מימון
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   -אנחנו שלחנו לכם טיוטה  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 שתהיה סמכות למועצה.   : מר כפיר מימון

 

 שתהיה סמכות למועצה לגבות כסף.   מר יוסף ניסן: 

 

 הבעד זה עבור הטיוטה שנשלחה אליכם.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -אנחנו בעד משהו מסוים   לא תקשיבו מה קורה. עדנה אומרת   עייאש:   . ד גב' רונית  

 

זאת   גב' עדנה זטלאוי:  רבותיי  אליכם,  שנשלחה  הטיוטה  את  מאשרים  אנחנו 

 הטיוטה.  

 

אומר   מר יוסף ניסן:  אני  חברים,  רגע  לפרוטוקול,  אומר  אני  הטיוטה.  זו 

   -לפרוטוקול 

 

   -... יכניס  : מר כפיר מימון

 

 שיכניס.   לאוי: גב' עדנה זט 

 

לרחובות   מר יוסף ניסן:  שנכנס  ברגע  ציבוריים.  במקומות  דנים  כרגע  שאנחנו 

 פנימיים נביא לאישור המליאה זהו.  

 

   -אפשר להכניס את זה כסעיף ב  : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 לא, אנחנו כרגע מאשרים את החוק עצמו.   מר יוסף ניסן: 

 

   -אבל החוק מאפשר לך  : קובי נודלמן   עו"ד 

 

אני יודע, אבל הנה אני אומר את זה לפרוטוקול קובי, קובי, קובי   מר יוסף ניסן: 

 אני אומר לפרוטוקול, רחובות פנימיים יבואו לאישור המליאה, איפה הבעיה?  
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על   : קובי נודלמן   עו"ד  גובר  זה  העירוני,  העזר  חוק  את  מאשר  כשאתה  אבל  הבנתי 

 ההחלטה פה נכון?  

 

 וק.  בדי   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 לא, לא, זה לא יקרה נו קובי.   מר יוסף ניסן: 

 

 כן, כי זה חוק עזר עירוני.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מה גובר? יגיד לי היועץ המשפטי.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 זה לא יקרה.   מר יוסף ניסן: 

 

 חוק העזר גובר.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 מה גובר על מה?   עו"ד יגאל ברק: 

 

   -אני יכול, אפשר לקבל  מר יוסף ניסן: 

 

 החלטת מועצה או חוק עזר עירוני.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 קובי, חוק עזר זו חקיקה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 הבנתי, אני יודע נו.   : קובי נודלמן   עו"ד 

 

אנחנו מאשרים את החוק לגבות כסף. אני אומר רחובות ציבוריים   מר יוסף ניסן: 

   -יים אין שום בעיה. ברחובות הפנימ 

 

ולעניין,   : קובי נודלמן   עו"ד  בקיצור  עירוני  עזר  בחוק  תיקון  להכניס  יכול  אתה 

 שההחלטות יבואו למועצה?  

 

   -אתה יכול לפי תשריט  גב' עדנה זטלאוי: 
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כמובן   עו"ד יגאל ברק:  צריך  בחוק,  להכניס  אפשר  שרוצים  תיקון  כל  כל  קודם 

 -לבחון איך עושים אותו. אבל 

 

אבל עכשיו אתה רוצה לקבל החלטה על חוק עזר עירוני, אז אתה   : קובי נודלמן   עו"ד 

שצביעת   שאומר,  סעיף  מכניס  שאתה  לזה  בכפוף  אותו  שמאשרים  החלטה  לקבל  יכול 

 כחול לבן יבוא לאישור מועצה כל פעם שירצו, מה הבעיה?  

 

   -אין בעיה  עו"ד יגאל ברק: 

 

 בישיבה הבאה?    יש בהילות לאשר את זה עכשיו ולא נגיד  : מר כפיר מימון

 

זה   מר יוסף ניסן:  זה תהליך ארוך,  זה,  לנו את  צריך לאשר  כי משרד הפנים  לא, 

 סתם חבל החודשים האלה.  

 

 אישור חקיקה באמת זה תהליך ארוך.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -סתם חבל על החודשים האלה. זה סתם. בינתיים נביא  מר יוסף ניסן: 

 

   -חודש. כאילו לא אמרנו עכשיו לדחות עוד   מקסימום ייקח עוד  : מר כפיר מימון

 

הזה,   מר יוסף ניסן:  לאישור  הזה  הסעיף  את  להביא  נאשר  בואו  נאשר,  בואו  אז 

 כולל התיקון.  

 

 אבל נכניס את התיקון.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 כולל התיקון קדימה.   מר יוסף ניסן: 

 

 ברור.  איזה תיקון? תגידו מה התיקון רגע שיהיה   : מר כפיר מימון

 

   -אתה רוצה שננסח אותו  עו"ד יגאל ברק: 

 

 כן, כן, אין שום בעיה.  מר יוסף ניסן: 
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 אז רגע, אולי תנסחו על מה מצביעים.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 בדיוק.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

שלטים   עו"ד יגאל ברק:  זה  לבן  כחול  כי  לבן,  כחול  על  לא  הוא  כי  מוגדר  השילוט 

משנה  לא  אבל  לבן אחרים,  כחול  על  לא  הם  בתשלום,  החנייה  את  שעושים  שלטים   .  ,

אלא שלט של חנייה בתשלום, וזה גם מה שמוגדר. אם העניין הוא אסתטי זה פחות פה,  

   -אבל 

 

 אבל כחול לבן זה בתשלום.     :דוברת

 

 )מדברים יחד(  

 

 גם היום יש כחול לבן לדעתי פה ושם.   עו"ד יגאל ברק: 

 

 רך העניין מה שמגדיר את החניה בתשלום.  לצו  : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 ... זה בתשלום.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

מה   : קובי נודלמן   עו"ד  זה  המועצה,  לאישור  תביא  בתשלום,  החנייה  את  שמגדיר  מה 

 שאנחנו רוצים.  

 

 מלבד המקומות הציבוריים.   מר יוסף ניסן: 

 

רי זה גם רחוב יוסי עם  גם המקומות הציבוריים, בוא תגדיר, ציבו  : קובי נודלמן   עו"ד 

 כל הכבוד.  

 

 בסדר אין בעיה.   מר יוסף ניסן: 

 

וזה,   : מר כפיר מימון מבחוץ  תושב  ויבוא  זה,  לרחוב  בכניסה  לי  ישימו  מחר  שלא 

 זה לא סביר.  

 

 אין שום בעיה. תנסח את זה.   מר יוסף ניסן: 
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ד  רונית  כי   עייאש:   . גב'  למה,  בתשלום.  לרכבת...  שקרוב  תושב  על  רוצים    תחשוב 

   -לשמור 

 

   -יש לי שאלה  : מר כפיר מימון

 

 אבל תושב לא משלם.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא משנה... האורח שלו ישלם.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

מצוין   מר יוסף ניסן:  בתושב.  פוגע  אני  אז  ככה,  אם  בו  פוגע  זה  אז  בסדר.  אז  נו 

 וב, גם.  לך, מה את רוצה? כשאני עושה טוב, לא טוב. כשאני עושה לא ט 

 

 אתה אמור להציג מצגת היום?   : מר כפיר מימון

 

 זה ארוך מידי נוותר על זה.    מר דני ביטון: 

 

 כדאי דווקא בתחילת ישיבה שאנחנו עוד רעננים.   : מר כפיר מימון

 

 המצגת שלי מוכנה, אבל ארוכה מידי, נעשה את זה בפעם הבאה.    מר דני ביטון: 

 

 ה לא משנים את הכותרת...  תגיד לי למ  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 מי אחראי על זה? מי מתרשל בזה? לא מי אחראי, מי התרשל.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

גם,   מר יוסף ניסן:  נכניס  היוועצות...  פה  ויש  יהיו כאלה,  חברים הסדרי התנועה 

 יש פה קצין משטרה וכו', אז נוסיף פה גם מליאת המועצה.  

 

 אני אקריא...   ברק: עו"ד יגאל  

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 
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 אז בוא תקריא לנו מה כתבת.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

עדלאידע   : מר כפיר מימון יש  שאלה,  הישיבה  את  סוגר  שאתה  לפני  שנייה,  רק 

 השנה בלהבים?  

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 בוא תקריא לנו מה נוסף.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

.  מילים   2לחוק פשוט מאוד... אנחנו נוסיף כאן    3עיף  אז תראו בס  עו"ד יגאל ברק: 

סעיף   סעיף    3ככה  לפי  תנועה  הסדר  ואישור.  היוועצות  היוועצות    2אומר  לאחר  ייקבע 

דרושה   כזו  הסכמה  אם  מרכזית,  תמרור  רשות  הסכמת  קבלת  ולאחר  משטרה,  בקצין 

 מועצה.  לתקנות התעבורה. ואז אחרי זה אני מוסיף פסיק ובאישור ה   18לפי תקנה  

 

 מליאת המועצה.   מר יוסף ניסן: 

 

 מליאת המועצה.   עו"ד יגאל ברק: 

 

 טוב.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

   -ובאישור מליאת המועצה. ואז ברור שגם  עו"ד יגאל ברק: 

 

 אוקיי.   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 אוקיי, מי בעד?   מר יוסף ניסן: 

 

 פה אחד.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 פי.  פה אחד יו  מר יוסף ניסן: 

 

מדת רכב וחנייתו(  חוק עזר ללהבים )הע פה אחד  מליאת המועצה אישרה  :  החלטה 

 , בכפוף לתיקון שהציג היועמ"ש. ( 2022  –התשפ"ב  
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 תשובות לשאילתות.     -  9לסעיף  

 

 טוב אנחנו סוגרים את הישיבה הזו, נכון?   מר יוסף ניסן: 

 

 נשארה שאילתה אחת של כפיר.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 מה זה על העמודים העקומים?   ניסן: מר יוסף  

 

 על העמודים העקומים.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

האחזקה   מר יוסף ניסן:  לחברת  פנייה  נערכה  ששאלת.  העקומים  העמודים 

   -על ידי עובדיה   ד למנולי 

 

 רגע, יש לך את הקב"ט.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 לא.   מר יוסף ניסן: 

 

 ה.  לא, לא, זה בישיב  : חגית מ. מימון גב'  

 

 זה באותה ישיבה. וזה כרגע בבדיקה...   מר יוסף ניסן: 

 

 רגע, רגע, אל תלכו.   גב' זהבה הראל: 

 

   -עכשיו הוא צריך לסגור את הישיבה  : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 ונביא את תוצאות הבדיקה בפני המליאה.   מר יוסף ניסן: 

 

 רגע אנשים רוצים ללכת.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 סוגר את הישיבה.  אני   מר יוסף ניסן: 
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 ___________ 
 יוסף ניסן מר  

 ראש המועצה 

 ____________ 
 גב' עדנה זטלאוי 
 מזכירת המועצה 

 
 
 

 

 

 

מפאת   שהועלו  ושמות  היום  לסדר  שייכים  אינם  אשר  חלקים  הוסרו  זו  מסטנוגרמה  הערה: 

 צינעת הפרט.


