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 אישור פרוטוקולים:   -   1לסעיף  

 . 5/2022ישיבה    1.1      

 )ישיבה עם הנהלת המחוז במשרד החינוך(.   2022ישיבה ד/   1.2     

 

וישיבה    5/2022אנחנו נפתח בסדר יום באישור פרוטוקולים ישיבה   מר יוסף ניסן: 

 ים פה אחד? פה אחד.  זה עם הנהלת המחוז משרד החינוך. כולם מאשר   2022ד/ 

 

 לאשר את הפרוטוקולים להלן: מליאת המועצה החליטה פה אחד  :  החלטה 

 . 5/2022ישיבה    1.1       

 . 2022ישיבה ד/   1.2    

 

 דיווח ראש מועצה.    -   2לסעיף  

 

חייב  מר יוסף ניסן:  אני  מועצה.  ראש  מה    דיווח  לגבי  מילים  כמה  ולומר  לפתוח 

בש  אנחנו  שעבר.  בשבוע  גם  פה  של  שהיה  העייפות  את  מבין  ואני  הזו,  הקדנציה  להי 

וכולנו   לעשות.  מה  אחריות  פה  יש  היישוב,  את  לנהל  צריך  זאת  עם  יחד  אבל  האנשים, 

יחד   להמשיך  אני    4צריכים  כי  לפרוטוקול,  זה  את  אומר  אני  יחד,  וצריך  עברנו,  שנים 

סופו של דבר  מתכוון שמי שלא היה בישיבה יקרא את זה, כדי שגם לו יהיה ככה מושג. ב 

ישיבות ביום שלישי שעבר וביום ראשון. האחריות של כל    2אנחנו פה, כי ניסינו לקיים  

ב  ומי שמודיע  מגיע.  לא  או  מגיע  אם הוא  להגיד  ואחד  לא    19:55- וב   19:40- אחד  שהוא 

להטיל   ומנסים  זה.  את  לומר  אחרת  מילה  אין  ציבורית,  אחריות  חוסר  זה  להגיע,  יכול 

למה אני לא בודק. אני לא צריך לבדוק. מי שמספיק אחראי ולא יכול    עליי את האחריות, 

 להגיע. אגב גם מתי וגם כפיר הודיעו שהם לא יבואו, וזה בסדר גמור, זה לגיטימי.  

 

 מתי חולה.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 מתי חולה. לא יכולים להגיע, לגיטימי, הכול בסדר.   מר יוסף ניסן: 

 

 יית בחו"ל.  ואתה ה  גב' ברוריה אליעז: 

 

 זה קורה, זה בסדר, קורה הכול בסדר.   מר יוסף ניסן: 
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 הם גם הודיעו, גם הוא הודיע שהוא היה בחו"ל.   גב' ברוריה אליעז: 

 

ולא   מר יוסף ניסן:  שנייה  פעם  ולא  קורה,  שזה  ראשונה  פעם  לא  זו  זה,  רק  ולא 

 שלישית וגם לא רביעית.  

 

 רצף.    כמעט בכל הפעמים זה גם  פרופ' עפר לוי: 

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

  5דקות,    10ובלי נימוק מסיבות אישיות ובלי להגיד כלום, לפעמים   פרופ' עפר לוי: 

 .  3,  2,  1דקות לפני הישיבה,  

 

ב  מר יוסף ניסן:  בקבוצה  כותב  הוא    16:30- כששלומי  ישיבה,  תהיה  לא  שכנראה 

והוא כבר בדק עם עצמו מה בדיוק קורה,   והוא לא סתם כותב  כבר עשה כמה טלפונים 

שהוא לא    16:00- את זה. אז באותו זמן צריכים כולם להודיע שלא באים. כי מי שיודע ב 

כשכולנו כבר פה. זה פשוט גם זלזול    19:55- בא, אז הוא לא בא. הוא לא צריך להודיע ב 

 שלנו. וכתבתי את זה גם בקבוצה.    ה באינטליגנצי 

 

 ארים עד הערב.  ... כלפי עובדי מועצה שנש  פרופ' עפר לוי: 

 

פעם   מר יוסף ניסן:  זו  כבר  לפה  באו  ליאור,  פעמיים,  פה  היו  אנסטסיה  נורית, 

שלישית. בקיצור זה המסר שאני רוצה להעביר. אגב מי שלא מסתדר לו לא יכול, קשה  

לו, גם כן אין פה אף חובה, זה בסך הכל התנדבות. אז זה בעניין הזה, חשוב לומר. נפתח  

בנושא ביטחון. דני ביקש לא להיות בישיבה, אז שחררתי אותו, דני    את הישיבה בדיווח 

. וזה באמת  33%בשנה שעברה. סך הכל ירידה של    71מול    אירועים   55- הקב"ט. אנחנו ב 

תעודת כבוד מאוד גדולה לנו לדני, לחברה שעובדת כאן, למשטרה, שיתוף פעולה באמת  

. יש עלייה בגניבות כלי  50%- ל   30%  יוצא מגדר הרגיל. וזה על רקע של עליה במחוז בין 

 לעומת שנה שעברה.    70%רכב בארץ, בסביבות  

זה גם בגלל הקורונה, אין חלקי חילוף בכלל בעולם, אז תעשיית גניבת כלי הרכב פורחת  

בזמן הזה. הם מפרקים את המכוניות ומוכרים את חלקי החילוף. אז זו התופעה שאנחנו  

זיה שראיתי את זה. וזה משהו שבאמת עומד בסופו של  עדים לה, הייתה גם כתבה בטלווי 

דבר לזכותנו. היו פה כמה באמת עצירות של גניבות בזמן אמת. ראינו גם את הסרטונים,  

מיד   הסייר  דיווח  שיש  ברגע  מתפקדת,  אמת"  בזמן  "דיווחים  הקבוצה  באמת,  התגובה 
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 מגיע בדקות.  

 

 קבוצת ווצאפ?    ? מה זה  : מר כפיר מימון

 

תרצה   ניסן: מר יוסף   אם  אמת",  בזמן  "דיווחים  שנקראת  ווצאפ  קבוצת  זה  כן, 

כל   מיידית.  ממש  מיידית,  היא  פה  והתגובה  אמת,  בזמן  מדווחים  ואנשים  אותך.  נצרף 

הפעולות האלה ביחד באות לידי ביטוי. כי בסופו של דבר גנבים איפה שקשה הם הולכים  

יות  וככול שנהיה  זה. ככול שנקשה  נמנע  למקום שקל, ככה  ר חזקים בשטח, ככה אנחנו 

 את הגניבות האלה.  

טוב, אני אתחיל עם הדיווח של ראש מועצה. ועוד מעט אנחנו נקדם את הנושאים שלכם,  

 כדי לשחרר פה את האנשים.  

מאוד   מאוד  משימה  תהיה  זאת  באיזון,  שנסיים  השנה  באמת  מקווה  אני  טוב,  אוקיי. 

צריכים  גם בגלל    קשה. מכיוון שבשנה שעברה היינו  זה,  ולא עשינו את  להעלות ארנונה 

בשם   גזבר  נבחר  שעבר  בשבוע  עוזבת,  חגית  ביעד.  לעמוד  שנוכל  מקווה  ואני  הקורונה. 

אישיות   נראה  לאזור.  פה  עובר  הוא  רמון,  במצפה  מקומית  ברשות  גזבר  שהוא  אליה, 

עזוב שם.  שנים במצפה רמון, והחליט ל   9ונראה בחור מרשים, וניתן לו את הקרדיט. הוא  

 הוא התמודד בעיריית באר שבע וסיים שני שם. הוא באמת משהו מיוחד.  

אני גם דיברתי עם ראש המועצה שם, והוא הרעיף עליו שבחים באמת. וזה מה שאנחנו  

התרשמנו, עופר ישב גם במכרז, ובאמת התרשמנו לחיוב מהאישיות ומהאדם ומהיכולות.  

שי  כמה  יתחיל  שהוא  באמת  מקווה  אני  המועצה  אז  את  להחזיר  שנוכל  כדי  מהר,  ותר 

סוף   תקציב  לקראת  אנחנו  מהר,  שיותר  כמה  שייכנס  ובאמת  נכונים,  כלכליים  לפסים 

שנה. חגית, אני רוצה להודות לה על העבודה ועל זה שהיא נשארת פה והיא באה, זה גם  

 לא מובן מאליו. גם לא מובן מאליו.  

 

 ה.  צריך לעשות לה פריד  גב' ברוריה אליעז: 

 

לגמרי. מגיעה לה מילה טובה ללא ספק. לא הרבה אנשים היו באמת   מר יוסף ניסן: 

 נשארים, ונותנים מעצמם.  

 

 יש אתגרים של סוף שנה.   פרופ' עפר לוי: 

 

 כן לגמרי.   מר יוסף ניסן: 
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 לא מובן מאליו בכלל.   פרופ' עפר לוי: 

 

ז  מר יוסף ניסן:  על  דיבר  כפיר  וגם  יודעים,  שהם  כמו  כשהעלינו  כן.  בישיבה  ה 

של   הנציגים  אצלי  ישבו  השבוע  באמת,  כבדות  הם  וההוצאות  עולים  המחירים  ארנונה, 

  250,000- חברת אלקטרה מהמט"ש. הם טוענים שצריך לשדרג דחוף עכשיו את המט"ש ב 

לנו   'אין  להם:  אמרתי  לחגית.  זה  את  אמרתי  לא  אפילו  אני  מאיפה,  לנו  אין  באמת   .₪

וזה מט"ש, זה דבר שצריך לתחזק אותו כל הזמן, אנחנו לקראת    מאיפה, כסף לשדרג'. 

   - מכרז של אשפה, שאני לא יודע איך הוא יסתיים. גם כן הנושא של 

 

 אבל הנושא של הביוב, זה כספים שהם סגורים.   :שמואל לביא

 

 כן, כן, נכון, נכון.   מר יוסף ניסן: 

 

 נו יש לך בקרן.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 כן, זה נכון, זה נכון.   מר יוסף ניסן: 

 

 זה חייב.   : מר שלומי שטרית

 

   - זה נכון, אבל עוד פעם צריך לפתוח תב"ר  מר יוסף ניסן: 

 

 קרן של מים וביוב.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 זה כסף סגור.   : מר שלומי שטרית

 

 זה קרן מיוחדת רק למים וביוב, כי זה משק סגור.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 ה חשבון נפרד.  כן, ז  מר יוסף ניסן: 

 

   - כל ההכנסות ממים וביוב נכנסות לך לקרן, כדי שיהיה לך  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 כמה יש שם בקרן הזו?   : מר כפיר מימון
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נסיים,    1,000,000היה   : חגית מ. מימון גב'   ₪ ומשהו בשנה שעברה, השנה תלוי בכמה 

1,100,000    .₪ 

 

זה השקעות בקיצור. מה שרציתי    מכון המים מחזיק את עצמו, אבל  מר יוסף ניסן: 

זה להטיל עליהם את התחזוקה, כי הם מקבלים מאיתנו תשלום חודשי גבוה יחסית, וגם  

גם   מרוויחים  הם  ככה  גדלים  שהקובים  וככול  קוב.  לפי  משלמים  אנחנו  עלו,  התפוקות 

- יותר. אז אני מנסה להשית את זה עליהם, בינתיים כבר הצלחתי ככה להוריד אותם מ 

 ₪ שזה יהיה חצי חצי בהשקעה.    250,000

שהם   לאיזה  איתם  להגיע  שנוכל  מקווה  ואני  לנו,  אין  הזה  החצי  את  גם  להם  אמרתי 

כל יש עלייה,  ה הבנות. אבל כן, זה עולה כסף. ובאמת אני לא אלאה אתכם, אבל באמת ב 

בטח בטח באבטחה. יש לנו קושי לאייש את מוסדות החינוך שלנו במאבטחים, כי צריך  

 בטחי מוס"ח שעברו הכשרה מיוחדת.  מא 

₪, אף אחד לא יגיע, זה ברור לנו. אנחנו    ₪34, ופה    42וברגע שבבאר שבע מציעים להם  

מהגורן   ומנסים  הזמן,  כל  זה  על  עובדים  ואנחנו  המחיר.  את  להם  להעלות  חייבים 

ה  ומהיקב. וחגית יודעת, אין יום שאין פה הוצאות חריגות שאנחנו לא חשבנו עליהם וז 

   - נופל עלינו כל הזמן. אז אני מקווה שבאמת נוכל לעמוד בעניין. יש החלטה של הותמ"ל 

 

 רגע שנייה, אפשר רגע בהקשר הזה?   : מר כפיר מימון

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

אני גם מודע לזה שהכול מתייקר, בטח שכר עבודה. ועוד מעט יהיה   : מר כפיר מימון

ל על התושבים שלנו, צריך לחשוב גם איפה אפשר  תקציב לאשר. אז כדי שלא נזרוק הכו 

את   ולהכניס  התושבים  להיות  צריכה  המחדל  ברירת  לא  אז  יודע.  לא  אפשר,  אם  לייעל 

 היד לכיס.  

 

 בוודאות.   מר יוסף ניסן: 

 

 זה רק מקרה של אין ברירה.   : מר כפיר מימון

 

יהם. איך ניהלו  בוודאות נכון. אני חוזר, זה דברים שכבר דיברנו על  מר יוסף ניסן: 

את היישוב? שיווקו מגרשים, הכניסו מיליונים לקופה וניהלו ככה את היישוב. לא סתם  

 יחידות, כי נגמר הכסף.    840ראש המועצה הקודם רצה לשווק עוד  
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 כן, אבל זה תקציבי פיתוח, צריך בשוטף.   : מר כפיר מימון

 

טף. אפשר לסגור בזה  לא, אבל זה שימש את השוטף, שימש את השו  מר יוסף ניסן: 

 גירעונות.  

 

 איך? זה תקציבי פיתוח אבל.   : מר כפיר מימון

 

משהו   מר יוסף ניסן:  וזה  גירעון.  לסגור  אפשר  פיתוח  לעבודות  לקרן  תקציב  עם 

 שעשו איתו כל השנים, כל השנים.  

 

 גירעון שוטף אפשר לסגור מתקציבי פיתוח?   : מר כפיר מימון

 

השני  מר יוסף ניסן:  כל  יש  כן,  כן.  הנדסה,  מחלקת  את  אפשר  כן.  כן,  כן,  כן.  ם, 

את   רוצים  לא  שהתושבים  לסיטואציה  נקלענו  ואנחנו  המצב.  זה  בקיצור  אפשרויות. 

שרונים, ואנחנו צריכים להסתדר עם הכוחות הקיימים. הדבר האחרון שאנחנו רוצים זה  

 להעלות ארנונה, זה ברור, זה ברור לגמרי.  

 

של  : מר כפיר מימון הגיע  לא,  כבר  זה  כי  הפלאפל,  מנת  על  לשיחה  פעם  עוד  נגיע  א 

 לסושי.  

 

 - אני רוצה גם להגיד שבעיניי שכר הולם ומכבד למאבטחים  פרופ' עפר לוי: 

 

 אם זה נשאר בפלאפל, אז מוכרחים...   גב' ברוריה אליעז: 

 

   - , כי בסוף זה, התמורה שאנחנו מקבלים זה זה חשוב ומתבקש  פרופ' עפר לוי: 

 

 ברור לגמרי.   ף ניסן: מר יוס 

 

מיני   פרופ' עפר לוי:  כל  של  תקופות  שהיו  לי  זכור  שמגיעים.  אנשים  של  איכות 

ו ברכבים, ואני לא יודע עוד מה עשו. כדי להביא כוח אדם איכותי, אין  נ מאבטחים שיש 

   - ברירה, כי 
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 זה נכון מאוד.   מר יוסף ניסן: 

 

יותר בבאר שבע, למה שיבואו  ו   20%שוב, אתה אומר אם מציעים   פרופ' עפר לוי: 

 לכאן, מישהו ששווה משהו.  

 

 לגמרי.  מר יוסף ניסן: 

 

זה לגמרי מצדיק את ההשקעה ויחזיר את עצמו, וצריך למצוא את   פרופ' עפר לוי: 

   - הדרך 

 

 לגמרי נכון.   מר יוסף ניסן: 

 

 לתגמל כמו שצריך.   פרופ' עפר לוי: 

 

שהוא פורום ארצי כזה, שמקבל    יש החלטה של הותמ"ל, זה איזה  מר יוסף ניסן: 

החלטות בנושא דיור במדינה, זה מן פורום עליון כזה שהחליטו להמליץ על השטח הצפוני  

 יחידות לדונם.    6יחידות דיור בצפיפות של    4,100שלנו כשטח מועדף למגורים, בהקמה של  

 

 אסון.   גב' ברוריה אליעז: 

 

ד בו, לא רוצים אותו, בטח שלא  זה משהו שאנחנו לא יכולים לעמו  מר יוסף ניסן: 

בעת הזאת. השבוע הייתה צריכה להיות ישיבת התנעה, ואני דחיתי אותה. צריך לדבר על  

   - זה ולעשות 

 

 יחידות לדונם?    6זה   פרופ' עפר לוי: 

 

 לדונם כן.   מר יוסף ניסן: 

 

   - 4,300- לכל ה  פרופ' עפר לוי: 

 

 יחידות דיור.    4,100כן,   מר יוסף ניסן: 

 

 דונם מה שיש שם, או שרק יש הפרדה לשטחי מסחר...   עפר לוי: פרופ'  
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מ"ר שטחי מסחר, אבל    100,000לא, לא, הם נותנים שטחי מסחר,   מר יוסף ניסן: 

יחידות דיור, זה לשלש את הגודל של היישוב, והתופעות שאנחנו מכירים   4,100כל השאר 

 שרונית, זה מה שהולך להיות.  אותם. זה מה שייקרה. ירידת ערך, כל מה שחווינו פה עם  

 

 זה אומר גם בלי צמודי קרקע בכלל, רק בנייה רוויה?   פרופ' עפר לוי: 

 

 כן, כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 נורא.   גב' ברוריה אליעז: 

 

משפט   מר יוסף ניסן:  בתי  ולהילחם  תב"ר  פעם  עוד  פה  לאשר  נצטרך  אם  זה  אז 

 ועורכי דין ויועצים, אז זה מה שאנחנו נעשה.  

 

לגבי   : ר כפיר מימוןמ אחרות  תכניות  לנו  יש  אם  אפשר,  הזה  בהקשר  שנייה,  רק 

 השטח, אפשר להציע. ואם לא, אז אולי להחזיר את זה לבני שמעון.  

 

 אבל אנחנו רוצים את שטחי המסחר האלה.   מר יוסף ניסן: 

 

 למה אבל?   : מר כפיר מימון

 

 כי זה העתיד הכלכלי שלנו.   מר יוסף ניסן: 

 

 צריך להגיש תכניות ולהביא אלטרנטיבות.   : מימוןמר כפיר 

 

לנו   מר יוסף ניסן:  שהביא  כלכלי,  יועץ  עם  קשר  יצרתי  כבר  אני  נכון.  נכון,  נכון, 

תכנית כדי שזה. וקיבלתי גם מכתב ממשרד התחבורה, שמשרד התחבורה מתנגד להקמת  

זה גם משהו  שכונה מעבר לכביש ראשי. זאת אומרת להרחיב יישוב מעבר לכביש ראשי.  

 שי טלאור, הוא המפקח על המחוז.  י שיעזור לנו. השבוע קיבלנו את המכתב הזה מ 

 

לה   : מר כפיר מימון שיהיה  צריך  אז  קרקע,  מחזיקים  אנחנו  אם  בסוף  אבל  לא, 

 שימוש.  

 



 

 13 

 נכון מאוד.   מר יוסף ניסן: 

 

 ואם לא, תשחרר את הקרקע.   : מר כפיר מימון

 

לא,  מר יוסף ניסן:  מאוד.  אנחנו    נכון  עליה,  לוותר  לנו  שאסור  קרקע  זה  תשמע 

צריכים להילחם עליה. אין מה לעשות. גם אם זה יהיה בבני שמעון, הם יחליטו את אותה  

למגורים   מיועד  יהיה  הזה  השטח  ההחלטה.  את  ישנה  לא  זה  פה,  הותמ"ל  עם  החלטה 

 מבחינתם. אז כדאי לנו לעשות את המלחמה הזאתי שהשטח הוא שלנו.  

 

כן, אבל יש הבדל בין זה שאתה שם הרחבה של יישוב, לבין להקים   : יר מימוןמר כפ

 יישוב חדש עכשיו.  

 

מסכים.   מר יוסף ניסן:  עם  אני  פה,  בותמ"ל  שמעון  בני  את  ירחיבו  הם  לא, 

וזה היה לנו מול העיניים, ואין לנו לא ארנונה ולא כלום. לא  ההחלטה הזאת. אתה מבין?  

גם  זה  אז  כלום.  לא  ב   פיתוח  דבר  עוד  זה.  על  לחשוב  צריך  נוסע    13- כן  אני  לחודש 

  13- ימים, ואני לא אהיה כל השבוע של ה   4- לברצלונה, יש כנס ערים חכמות, אני נוסע ל 

   - לחודש. אז זה רק 

 

 לנובמבר?    13 פרופ' עפר לוי: 

 

 כן, לנובמבר.   מר יוסף ניסן: 

 

 וז.  תמנה ממלא מקום ותשלח לממונה על המח  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 כן, ימנה ממלא מקום, ברוריה את תהיי מוכנה?   מר יוסף ניסן: 

 

 אני יכולה.    20- עד ה  גב' ברוריה אליעז: 

 

 ימים.    4- לא, אבל הוא נוסע ל  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 .  18- עד ה   13- כן. זה מה  מר יוסף ניסן: 

 

 .  20- הוא יגיע לפני ה  גב' עדנה זטלאוי: 
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 בסדר.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 לא, לא, כל השבוע הזה אני לא אהיה.   וסף ניסן: מר י 

 

 חבר'ה זה ברצלונה לא דמשק, הוא יחזור הכול בסדר.   : מר כפיר מימון

 

 כל השבוע הזה אני לא אהיה, בסדר?   מר יוסף ניסן: 

 

 אפשר להגיד ברוריה תמלא את מקומי?  גב' עדנה זטלאוי: 

 

עצה. יש חברה שעובדת על זה.  כן. אנחנו עובדים כרגע על חזון המו  מר יוסף ניסן: 

   - נפגשתי עם מנהלי מחלקות, יש כבר תכנית עבודה, אנחנו נציג 

 

 חזון המועצה או חזון היישוב?   : מר כפיר מימון

 

חזון המועצה והיישוב. אז אנחנו גם נציג את זה. אגב הייתה נסיעה   מר יוסף ניסן: 

, אז זה העניין. גני ילדים  לרומניה שביטלתי אותה מההסתדרות הציונית, ונשארתי כאן 

מתקדם התכנון של גני הילדים בשרונית. אגב אנחנו צריכים למהר גם עם זה, כי עלויות  

חודשים, יכול להגיד    4הבנייה גם עולות. זאת אומרת מי שזכה במכרז לפני חצי שנה או  

 לך: תשמע, במחיר הזה אני כבר לא בונה.   

 

 הברזל.    : עו"ד דוד יבורסקי 

 

   - אז גם זה, יש עלויות  ף ניסן: מר יוס 

 

 אבל ההסכם לא צמוד למדד תשומות הבנייה?   : מר כפיר מימון

 

 לא תמיד.   : עו"ד דוד יבורסקי 

 

   - לא תמיד  מר יוסף ניסן: 

 

 לא בהסכם שאנחנו, חתמנו על איזה הסכם?   : מר כפיר מימון
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 לא, זה מול המשכ"ל.   מר יוסף ניסן: 

 

 התקשרנו?   : מר כפיר מימון

 

 המשכ"ל חתם על הסכם.   ר יוסף ניסן: מ 

 

   - צריך לראות אם הוא צמוד, אם הוא צמוד  : מר כפיר מימון

 

 המדדים בשנים האחרונות לא הניבו איזה שהוא ערך או משהו כזה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   - זה נכון  מר יוסף ניסן: 

 

 מדד תשומות הבנייה עלה מאוד.   : מר כפיר מימון

 

 יד קבלן יכול להגיד לא מתאים לי לבנות, והוא לא בונה.  אבל תמ  מר יוסף ניסן: 

 

מכרז   גב' עדנה זטלאוי:  הוא  השנה,  שנולד  מכרז  לא  הוא  משכ"ל  של  המכרז  אבל 

   - שיושב על המדף כבר 

 

 השאלה אם יש הצמדה או לא הצמדה למדד.   : עו"ד דוד יבורסקי 

 

ל  גב' עדנה זטלאוי:  ההצמדה  את  להכין  ידעו  שהם  בטוחה  לא  מה  אני  לקראת  מדד 

 שהיה.  

 

פה,   מר יוסף ניסן:  אותו  לעשות  שהחלטנו  לבן  הכחול  דבר.  עוד  לעדכן  רוצה  אני 

הוא עבר את אישור משרד התחבורה, עכשיו זה באישור משרד הפנים. יש בחירות, השרה  

נוציא מכרז   צריכה לחתום על זה, אנחנו מלווים את זה יחד עם היועץ המשפטי. אנחנו 

 ב, שלא יהיה ככה דבר פרוץ.  לרוכלות ביישו 

 

אני רוצה בעניין הזה אם אפשר להגיד מילה, על מה שקורה ביום   גב' ברוריה אליעז: 

 חמישי ליד הבריכה שמביאים את התוצרת החקלאית. האם הם משלמים לנו משהו?  
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 לא, לא משלמים.   מר יוסף ניסן: 

 

 אז הגיע הזמן.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 שלמים לבריכה אבל.  הם מ  מר יוסף ניסן: 

 

 הגיע הזמן שלנו.   גב' ברוריה אליעז: 

 

בכל   מר יוסף ניסן:  סדר  עושים  אנחנו  עכשיו,  מוציא  שאני  המכרז  בדיוק  זה  אז 

 הדבר הזה, פרחים הכול.  

 

 הם יהיו נכללים בזה?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 כן. מי שיזכה במכרז יוכל לעמוד שם, זהו.   מר יוסף ניסן: 

 

   - כן, אבל שלא ייקרה מצב שיבטלו את השוק הזה  : וןמר כפיר מימ

 

 לא, לא, לא.   מר יוסף ניסן: 

 

 כי התושבים נהנים ממנו.   : מר כפיר מימון

 

 מי שיזכה הוא יעמוד פה, ברור.   מר יוסף ניסן: 

 

לא, לא לבטל, אבל שהם ישלמו, אבל שהם ישלמו גם. תראה זה סך   גב' ברוריה אליעז: 

 זה.  הכול הם נהנים מאוד מ 

 

לאשר   מר יוסף ניסן:  ובנייה  תכנון  בוועדת  שהחלטנו  לדווח  גם  רוצה  אני  כן, 

 מגרשים, יוכל לחצות אותם,    2פרצלציה במגרשי הדונם. זאת אומרת מי שיבנה בדונמים  

 

 ל עוד זה אפשרי תכנונית.  כ  פרופ' עפר לוי: 

 

 כן, כל עוד זה אפשרי תכנונית.   מר יוסף ניסן: 
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 ה על הפנים.  ז  : מר כפיר מימון

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 יוקרתית ולהפוך אותה לעזה.  זה על הפנים. זה לקחת שכונה   : מר כפיר מימון

 

 בתים על דונם.    2לא, גם היום הם יכולים לבנות   מר יוסף ניסן: 

 

   - גם את זה הייתי מבטל, אם היה אפשר הייתי גם את זה  : מר כפיר מימון

 

 , זה כבר לא קשור.  זה כבר בתב"ע  מר יוסף ניסן: 

 

   - לא, אבל דיברנו על זה מהתחלה שאפשר יהיה לבנות  גב' עדנה זטלאוי: 

 

, זה בסדר. אגב רובם, לא  2או    1לא, הוא יכול להחליט לבנות בית   מר יוסף ניסן: 

 .  1  50%- ו   2בונים    50%- יודע, אני חושב ש 

 

 קבלת תעודות הוקרה.    -   3לסעיף  

 

נעבור   מר יוסף ניסן:  שלא  אנחנו  בישיבה  הוקרה.  תעודות  קבלת  לנושאים. 

 - התקיימה, אלה שהיו אמורים לקבל את תעודות ההוקרה הם הגיעו, אז 

 

 באיזה נושא הם חולקו?   : ברוריה אליעז   גב' 

 

פה. אחד מעומר   מר יוסף ניסן:  לנו בקבורה  לעזור  זה אנשים שהתנדבו לקבורה, 

 ואחד ממיתר.  

 

 יפה.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 הם הגיעו במיוחד ואז לא הייתה ישיבה.   : דוד יבורסקי עו"ד  

 

 כן, כן, אז נתנו להם את התעודות.   מר יוסף ניסן: 
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 אבל גם אייל אני יודע שתמיד מתנדב.   פרופ' עפר לוי: 

 

 כן. גם אייל.   מר יוסף ניסן: 

 

 קיבל גם?   פרופ' עפר לוי: 

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 ר עם כיפה?  מי זה בחור צעי  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 לא, אייל הוא מאיתנו, מהיישוב שלנו, אייל ארוסי.   מר יוסף ניסן: 

 

 בעל החנות.   פרופ' עפר לוי: 

 

 אה אייל ארוסי אבל לא היה פה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 לא, לא, לא.   מר יוסף ניסן: 

 

 ראיתי אותו...   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 נכון.   מר יוסף ניסן: 

 

  ועדת תמיכות ואשרור ההחלטה )בווצאפ( להעברת כספי    אישור המלצת   -   4לסעיף  

 התמיכה למועדון חברים.  

 

, זה אישור המלצת ועדת תמיכות ואשרור  4ף  טוב, בואו נעבור לסעי  מר יוסף ניסן: 

 ההחלטה בווצאפ להעברת כספי התמיכה למועדון חברים, כולם בעד נכון?  

 

   - כבר  גב' ברוריה אליעז: 

 

 ד.  פה אח  מר יוסף ניסן: 
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 היו בעד, אשרו את זה במועצה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אישרנו את זה בווצאפ.   גב' ברוריה אליעז: 

 

   - צריך לאשר את זה  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 ... לאשר את זה במועצה.  מר יוסף ניסן: 

 

   כן, אבל תנועת הצופים לא קיבלה אישור.  גב' עדנה זטלאוי: 

 

  מי?  גב' ברוריה אליעז: 

 

 תנועת הצופים לא קיבלה אישור בתמיכות.   זטלאוי: גב' עדנה  

 

 ?  5שנייה, איפה אנחנו בסעיף   : מר כפיר מימון

 

   - אנחנו ב  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 .  5- עוברים ל   4סיימנו את   : חגית מ. מימון גב'  

 

 למה לא אישרו להם?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 אנחנו כן רוצים לאשר להם אבל.   : מר כפיר מימון

 

 מה לא אישרנו?   יה אליעז: גב' ברור 

 

 .  4- , אנחנו ב 5- אנחנו לא ב  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אישרנו.    4- לא, ב  מר יוסף ניסן: 

 

 לא אישרנו.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אישרנו את אישרנו את ההחלטה של הווצאפ.   מר יוסף ניסן: 
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 אשררנו את ההחלטה של מועדון חברים.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 שהייתה בווצאפ כן.    כן,  מר יוסף ניסן: 

 

יש החלטה שאנחנו לא מעניקים תמיכה   גב' עדנה זטלאוי:  יש שם עוד החלטה,  אבל 

 לצופים.  

 

 אבל למה?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 מי קיבל החלטה כזאת?   : מר כפיר מימון

 

 כתבנו את זה בוועדה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 מתי נתנו, מתי הצבענו על זה?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 אוקיי, אבל מה צריך לעשות כדי כן לאשר? להביא למליאה.   : ר כפיר מימוןמ

 

 הסעיף הבא נותן את הפתרון.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   - הסעיף הבא זה אנחנו מעבירים  מר יוסף ניסן: 

 

 אז קודם כל אישור.   גב' עדנה זטלאוי: 

פ :  החלטה  החליטה  המועצה  ו לאשר  אחד    ה מליאת  תמיכות  ועדת    ר אשר ל המלצת 

 . התמיכה למועדון חברים ההחלטה )בווצאפ( להעברת כספי  

 

 תקצוב הצופים במקום בתמיכה.    -   5לסעיף  

 

   - בגלל שעברנו מתקצוב ישירות לצופים דרך המתנ"ס  מר יוסף ניסן: 

 

 דרך המתנ"ס כן.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

זה   מר יוסף ניסן:  שזה  מי  למעשה  כי  לצופים,  לאשר  תמיכות  בוועדת  בעיה  יש 
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   - תנ"ס. אז יש בעיה עם זה. ואנחנו פשוט צריכים המ 

 

 בסדר, אבל ברור מה המהות פה.   : מר כפיר מימון

 

דבר טכני, להעביר את זה מהתמיכות לתקציב ישירות, לתקציב של   מר יוסף ניסן: 

 הצופים.  

 

  אני אגיד איזו מילה?  : עו"ד דוד יבורסקי 

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

מגיע  אנחנו   : עו"ד דוד יבורסקי  הכסף  כי  טוב,  יותר  זה  המתנ"ס  ודרך  בדקנו  בעצם 

   - תכלס לילדים בתוכן 

 

 תמיד זה הגיע לילדים.   : מר כפיר מימון

 

 לא, כספי תמיכה...   : עו"ד דוד יבורסקי 

 

   - כשהעברת את זה לצופים  מר יוסף ניסן: 

 

 ולאן זה הלך?   : מר כפיר מימון

 

 לארצי.   : עו"ד דוד יבורסקי 

 

 נו, ואז משם לאן?   : מר כפיר מימון

 

 בסדר גם כן.   מר יוסף ניסן: 

 

   - דוד אתה מדבר עם יו"ר  גב' עדנה זטלאוי: 

 

   - אבל זה לא  גב' ברוריה אליעז: 

 

   - זה גם מגיע  : מר כפיר מימון
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 ... לא צודק, לא הכול מגיע.   מר שמואל לביא: 

 

 כפיר, אבל זה לא מפריע לנו.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 י אומר לך באחריות.  אנ  מר שמואל לביא: 

 

 כי זה בטוח יגיע.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 לא משנה אוקיי, החלטתם ככה...   : מר כפיר מימון

 

 זה לא מפריע.   גב' ברוריה אליעז: 

 

הנתונים   מר שמואל לביא:  הגשת  של  בכללים  עומדים  לא  הצופים  אחרת,  בעיה  יש 

 לוועדת תמיכות.  

 

 נכון.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 כל שנה יש עם זה סיפור ומעגלים קצת פינות.   לביא:   מר שמואל 

 

 בסדר, זה הילדים שלנו.   : מר כפיר מימון

 

במקום להעמיד בעיה את ועדת תמיכות בנהלים שהיא כאילו לא,   מר שמואל לביא: 

 היא עוברת את זה על הסף.  

 

 בואו נבין מה המהות, המהות לתמוך בפעילות חינוכית לילדים?   : מר כפיר מימון

 

גם   מר שמואל לביא:  ישירות,  יעבור  שהכסף  ברגע  ההצעה?  מה  ההצעה?  מה  עכשיו 

כי בצופים, בתמיכות יש תקציב מוגדר פעם   היכולת של המועצה לתמוך בצופים תגדל. 

בשנה וזהו. אם במקרה הצופים נתקלים בבעיה ומבקשים תקציב נוסף, והמועצה רוצה  

התקציב.   דרך  יש שם  לתת להם, הדרך פשוטה מאוד,  פעם בשנה.  כי המתנ"ס מתוקצב 

טוב   הכי  הדבר  זה  לתמיכות.  קשור  לא  להם.  שיתנו  שתחליטו  כמה  הצופים,  של  סעיף 

 שיכול להיות.  
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 לכם זה טוב? כן?   : מר כפיר מימון

 

... עכשיו שיהיה צופי להבים. בשנתיים האחרונות זו שנה שלישית   : נורית מהקהל 

לובל   שלי.  ואנח   ליאור  השבט.  מתנ"ס  גזבר  תחת  להיות  מאוד  מאושרים  כל  קודם  נו 

זה   את  אוהבים  אנחנו  בתנועה.  לא  מה  בתנועה  מה  על...  מדברים  לא  אנחנו  להבים. 

שאנחנו מנוהלים במתנ"ס להבים בצורה ברורה ושקופה לכולם. אז ככה אין שאלה מה  

לומר  רגע  נשימה  באותה  רוצה  גם  אני  אבל  לתנועה.  עבר  כן  מה  מגיע,  לא  מה  זה  יגיע   ,

 קודם כל תודה רבה לשלמה נכון?  

 

 שמואל.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

אז קודם כל שמואל תודה רבה לך על הרמה. ורגע באמת לי חשוב   : נורית מהקהל 

 רגע לציין שלא רק שאנחנו חייבים לעבור לתקציב ולא להישאר בתמיכה.  

כי אנחנו מהווים   אנחנו.  מי  לכם  רוצים לשקף  רגע  גם  הנוער.  מפע   60%אנחנו  בני  ילות 

60% -   

 

 כמה ילדים היום?   גב' עדנה זטלאוי: 

 

נמצאים  : נורית מהקהל  שקו בפעילות    היום  שנה  עוד    רית פתיחת  שישי,  ביום 

מועצה   וחברי  המועצה,  ראש  פה,  שנמצאים  מועצה  חברי  מעט  לא  פה  ויש  יומיים, 

יוצאים   הקרוב  שישי  ביום  איתנו.  יוצאים  שלהם  שהילדים  בבית  ילדים    500שנמצאים 

   - ילדים   580ואנחנו השנה נהיה    540לפתיחת שנה. נרשמים לשבט כבר  

 

 מטורף, כל הכבוד.   : מר כפיר מימון

 

 מכיתות ד' עד כיתות י"ב.   : נורית מהקהל 

 

 יפה מאוד.   גב' ברוריה אליעז: 

 

ב  : נורית מהקהל  שמדובר  להבין  צריכים  מ - אתם  הנוער.    60%- למעלה  מפעילות 

לנו   יש  סיימו  ש   61השנה  שעברה  בשנה  במכינות.    28,  54מינסטיים.  שירות  לשנת  יצאו 

אתם יודעים, אני באתי ישר מהשבט, בכל זאת... פתיחת שנה. אני לא יכולה לספר לכם  
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מה זה לראות חבורות של ילדים, את הבת שלך ועוד ילדים, את שלי, יושבים במעגלים  

 מים כלילות.  ומדריכים ומתכננים את הטיול. ליאור ואני עושים י 

 

 בהתנדבות.   מר יוסף ניסן: 

 

שלא   : נורית מהקהל  להבין  צריכים  אתם  כמובן,  בהתנדבות  להבין,  צריכים  אתם 

חייבת   נופר בלהבים  תנועת הצופים שבט  לתקציב, הפעילות של  לעבור  צריכים  שאנחנו 

את התקציב השנה לא רק, אתם דיברתם פה    תי ליוסי ש להיות מתוקצבת בהתאם. אני הג 

פה מאוד, וכל אחד מרגיש אותו גם בעולם בעבודה שלו, ובטח פה ביישוב, הכול עולה,  י 

  7,000כבר צריך רופא, רופא עולה    400שאנחנו מעל  כ ילדים לטיול,    500יש מחיר להוציא  

זה לא תקף.   אי אפשר  אי אפשר...  ולא  להבין את המשמעות.  צריך  כולל מע"מ,  לא   ,₪

 העלויות כבדות.  

ולהחזיק כל כך הרבה ילדים, אנחנו גם עם... נוספת, זאת אומרת התוספת  אנחנו השנה  

נועדה: אחד, לתוספת של הדרג   בעצם  כה,  עד  לתמיכה שקיבלנו  מעבר  צריכים  שאנחנו 

נופר   אימפריה.  כזאתי  להחזיק  כדי  שכיר,  דרג  עוד  להיות  צריך  בסוף  לנו,  שיש  השכיר 

מעדכן   בדיוק  ליאור  שלנו.  הסלוגן  זה  שהורים  אימפריה  בתמיכות  הגידול  על  אותי 

   - מבקשים מאיתנו, לקבל תמיכה על פעילות בצופים, לקבל  בעצם סבסוד מהסכום 

 

אני אוסיף עוד משהו, אין מצב שילד רוצה לצאת לטיול ולא יוצא,   : מר כפיר מימון

 אין מצב כזה.  

 

גם    אין מצב. תדעו לכם שבאמת אין מצב. ואנחנו שוב באמת, אני  : נורית מהקהל 

שנה, לראות את מועדון הנוער ריק,    25יכולה לומר גם בתור תושבת היישוב, אני גרה פה  

זה עצוב. אז אין טעם להשקיע בו, אנחנו פה, יש פה... זה יופי, זה נהדר. יוסי קיבל ממני  

את התקציב, איך הוא משוקף, זה מאוד מאוד ברור, אין לנו קופה קטנה, אין לנו כרטיס  

נו מזומן. כל דבר שאנחנו קונים עובר את המתנ"ס בשלישייה של הצעות  אשראי, אין ל 

 מחיר, וספק הבית.  

 

 יישר כוח, כל הכבוד, יפה מאוד.   מר יוסף ניסן: 

 

   - מה שנקרא לתקציב השנה אתם  : נורית מהקהל 

 

 הם צריכים לקבל תעודות הוקרה.   גב' ברוריה אליעז: 
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 זו המשימה.   : נורית מהקהל 

 

 הם צריכים לקבל תעודות הוקרה.   ליעז: גב' ברוריה א 

 

   - אנחנו לא רוצים תעודות הוקרה, אנחנו רוצים  : נורית מהקהל 

 

 גם, זה גם צריך.   גב' ברוריה אליעז: 

 

   - ... כדי שהילדים של כולנו  : נורית מהקהל 

 

 אז מה אנחנו צריכים לאשר?   : מר כפיר מימון

 

 יהיו במקום יותר טוב.   : נורית מהקהל 

 

   - לא, רק להעביר מסעיף תמיכות ל  ניסן:   מר יוסף 

 

   - להעביר  גב' ברוריה אליעז: 

 

   - לאשר שהתקציב  מר שמואל לביא: 

 

 ממקום למקום.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 שיעבור מתמיכות לתקציב השוטף?   : מר כפיר מימון

 

 )מדברים יחד(  

 

 זה השנה... ככה זה יהיה.   מר שמואל לביא: 

 

 .  כל שנה  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 שזה יהיה מתקציב המתנ"ס.   גב' ברוריה אליעז: 
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 כל עוד זה במתנ"ס.   מר יוסף ניסן: 

 

 כל עוד שזה במתנ"ס.   מר שמואל לביא: 

 

הזה   גב' ברוריה אליעז:  הסעיף  על  כבר  אפשר  כבר.  להצביע  אפשר  אז  הוסבר,  זה  אז 

 להצביע. טוב, אז כולנו מסכימים.  

 

 מי בעד?   גב' עדנה זטלאוי: 

 

מוודאים שה  : יר מימוןמר כפ בעד, אבל איך  אני  מוודאים,    100,000- לא, אבל איך 

 ₪ תמיכות שעובר מתקציב תמיכות למתנ"ס לא ילך לדברים אחרים.  

 

 לא, לא, זה עובר. אנחנו מקטינים את התקציב של התמיכות.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא, במתנ"ס יש להם סעיף תקציבי מיוחד.   מר שמואל לביא: 

 

 אוקיי בסדר.   : מימון מר כפיר

 

 מה פתאום, אין דבר כזה, אני ראיתי את זה.   מר שמואל לביא: 

 

 בסוף שנה אנחנו מקבלים...   : חגית מ. מימון גב'  

 

 אתם מסודרים שם.   מר שמואל לביא: 

 

למעשה אנחנו צריכים לקבל החלטה להקטין את תקציב התמיכות   מר יוסף ניסן: 

 עכשיו.  

 

 אחרי...    אפשר  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 בגלל שזה עובר.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 , כי זה מה שהנוהל מדבר.  1.9- פרסמנו לפני ה  גב' עדנה זטלאוי: 
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 שמה?   : עו"ד דוד יבורסקי 

 

 מה שמה?   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אנחנו למעשה מקטינים את סעיף התמיכות.   מר יוסף ניסן: 

 

   - נו הרי את התבחינים אישרנו ופרסמ  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 את הסכום.   מר יוסף ניסן: 

 

 ₪.    100,000- ₪ ל   200,000- מ  : מר כפיר מימון

 

 הארי של התמיכה בעצם בצופים יורד מהתבחינים.    החלק  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 בסדר גמור, יותר טוב.   מר שמואל לביא: 

 

   - , כי הנוהל אומר לנו 2023- אבל פרסמנו את התבחינים ל  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 בסדר, בסדר, נסתדר עם זה.   ניסן: מר יוסף  

 

 .  1.9לפרסם לפני   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 איך אפשר לתקן?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 בסדר, נתקן את זה, יהיה בסדר.   מר יוסף ניסן: 

 

 נדבר על זה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אוקיי, מי בעד? כולם בעד. פה אחד.   מר יוסף ניסן: 

 

 פה אחד.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אוקיי מצוין.   ר יוסף ניסן: מ 
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 . תקצוב הצופים במקום בתמיכה לאשר    מליאת המועצה החליטה פה אחד :  החלטה 

 

 כל הכבוד.   : נורית מהקהל 

 

 יישר כוח, כל הכבוד לכם.   : מר כפיר מימון

 

 תודה רבה לכם, תודה רבה. תודה רבה זהבה.   : נורית מהקהל 

 

 תודה רבה.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 תודה רבה, נעים להכיר.   : נורית מהקהל 

 

 גם לנו, כל הכבוד.   פרופ' עפר לוי: 

 

 סוף סוף יש ישיבה נורית.   מר יוסף ניסן: 

 

 

 ואישור להגשת תכנית מפורטת לבית עלמין ביישוב לוועדה מחוזית,    ן דיו   -   6לסעיף  

 .  619-1123694מספר תכנית   

 

 יאללה יוסי, אישור התוכנית.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 רגע, רגע, לא התוכנית, בואו נעבור לתב"רים.   ף ניסן: מר יוס 

 

 התב"רים? התב"רים. למרות שגם התוכנית, זה לא איזה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 להסביר?   : עו"ד דוד יבורסקי 

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

יש לנו תכנית מפורטת להרחבה של בית העלמין שמקדמת המועצה.   : עו"ד דוד יבורסקי 
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 בסמכות הוועדה המחוזית.  מדובר בתוכנית  

 

 עד עכשיו אישרנו רק את התכנון, את התקציב לתכנון נכון?   : מר כפיר מימון

 

 להרחבה כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 והעלות של ההרחבה היא על חשבון מי?   : מר כפיר מימון

 

 שלנו.   מר יוסף ניסן: 

 

 ו?  ומי מקבל את הכסף על החלקות, משרד הדתות או אנחנ  : מר כפיר מימון

 

 אנחנו. אנחנו מקבלים מביטוח לאומי החזרים על כל חלקה.   מר יוסף ניסן: 

 

ועדה מחוזית, המליאה צריכה לקבל   : עו"ד דוד יבורסקי  אז מדובר בתוכנית בסמכות 

אני   הכול.  זה  זהו,  מחוזית,  לוועדה  התוכנית  את  לקדם  התוכנית,  את  להפקיד  החלטה 

 אבקש רק שתאשרו את זה.  

 

 מי בעד?   אוי: גב' עדנה זטל 

 

 מי בעד?   מר יוסף ניסן: 

 

 אישור התוכנית להעביר אותה לוועדה המחוזית של בית העלמין.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

אגב התוכנית היא שילוש בית העלמין הקיים. למעשה הגענו למצב   מר יוסף ניסן: 

   - ש 

 

 ש את זה?  , לשל - אבל זה לא יהיה לנו עלות נורא גדולה לבנות את ה  : מר כפיר מימון

 

לא, זה רק התכנון, אנחנו... את התב"ע, זה שינוי תב"ע. זה שינוי   מר יוסף ניסן: 

 תב"ע, כי התב"ע שמה היא אגב, לא משנה, ביצעו בעבר עבודות בניגוד לתב"ע.  

 

אני מציע גם, אני לא יודע, בית העלמין הצבאי, תעשו חלקה צבאית   מר שמואל לביא: 
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 שיהיה מקום.  

 

 אבל יש.   טלאוי: גב' עדנה ז 

 

 יש.   מר יוסף ניסן: 

 

 יש מקום?   מר שמואל לביא: 

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 יש, יש מקום.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 בטוח?   מר שמואל לביא: 

 

 יש לנו רק חייל אחד.   מר יוסף ניסן: 

 

 שיישאר ככה, כי במיתר הייתה בעיה.   מר שמואל לביא: 

 

 יש יותר.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 התוכנית הזאת לא חייב להוציא את כולה לביצוע נכון?   : פיר מימוןמר כ

 

עלמין, אתה   מר יוסף ניסן:  בית  לא מה פתאום, מה פתאום. אגב כשאתה מאשר 

 מאשר את התוכנית, ואתה כורה היתר, אתה לא צריך היתר בשביל לכרות קברים.  

 

 ה?  מה הוועדה המקומית מאשרת תב"ע או היתר בניי  : מר כפיר מימון

 

 לא, את התב"ע. שינוי תב"ע זה בוועדה המחוזית.   מר יוסף ניסן: 

 

 אז פה אחד.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 פה אחד כן.   מר יוסף ניסן: 
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החליטה  :  החלטה  המועצה  לאשר  מליאת  אחד  עלמין  פה  לבית  מפורטת  תכנית  הגשת 

 . 619-1123694ביישוב לוועדה מחוזית, מספר תכנית  

 

 

 "רים: אישור תב   -   7לסעיף  

 ₪    50,000הצטיידות פתיחת שנה במוסדות החינוך בסך    423תב"ר   7.1 

 מהקרן לעבודות פיתוח )אושר בווצאפ(.    

 ₪.    150,000פסי האטה ברחבי היישוב בסך    424תב"ר   7.2 

 ₪ במימון משרד    500,000מתקני ספורט קהילתיים בסך    425תב"ר   7.3 

 ₪.     150,000ת פיתוח  וקרן לעבודו   350,000התרבות והספורט    

 ארת להבים על  פ ה במקווה ת א עבודות איטום וריצוף מבו   426תב"ר   7.4 

 ₪ מהקרן לעבודות פיתוח.    40,000סך    

 ₪.    128,400נות יישובי תשפ"ג על סך  הפעלת מרכז מצוי   427תב"ר   7.5 

 ₪.    ₪64,200 וקרן לעבודות פיתוח    64,200במימון: משרד החינוך    

   50,000- מערכת גילוי אש וציוד במוסדות ציבור ב   344תב"ר  הגדלת   7.6 

 ₪.    550,000- ₪ ל   500,000- ₪ מהקרן לעבודות פיתוח. )מ   

 ₪ מהקרן לעבודות פיתוח.    100,000- מדרכות ב   373הגדלת תב"ר   7.7 

 ₪.    500,000- ₪ ל   400,000- )מ   

 ₪    100,000- תכנית אב לטריטוריה מאובטחת ב   374הגדלת תב"ר   7.8 

 ₪    1,100,000לטובת שכונת שרונית מהקרן לעבודות פיתוח. )   

 ₪.(    1,000,000במקום    

 ₪    60,000- שיפוץ וחידוש הצללה בגני משחקים ב   417הגדלת תב"ר   7.9 

 ₪.    310,000- ₪ ל   250,000- מהקרן לעבודות פיתוח )מ   

 

 

תב"ר   מר יוסף ניסן:  תב"רים.  במוסדות    423טוב,  שנה  פתיחת  חינוך  הצטיידות 

 ₪ מהקרן לעבודות פיתוח.    50,000בסך  

 

 זה גם היה בווצאפ.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אישרנו את בווצאפ.   מר יוסף ניסן: 
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 אישרנו.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 אני מבקש לאשרר.   מר יוסף ניסן: 

 

 .  1.9כן, כן, כי זה היה לפני   : חגית מ. מימון גב'  

 

 מאשררים.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 מאושר, מאושר ומאושרר.    7.1אז   דנה זטלאוי: גב' ע 

 

החליטה :  החלטה  המועצה  לאשר    מליאת  אחד  שנה    423תב"ר  פה  פתיחת  הצטיידות 

בסך   החינוך  פיתוח    50,000במוסדות  לעבודות  מהקרן  ברשת  ₪  החלטתה  ואישררה 

 . הווצאפ 

 

 באיזה רחוב, מה זה רחבי היישוב. איזה רחוב?   : מר כפיר מימון

 

מדרישות תושבים.   סן: מר יוסף ני  נובע  זה  נשמח להעביר לכם אותה.  יש תכנית, 

   - למשל ברחוב ורד בירידה למטה, מהכיכר של תמר למטה שמתחברת 

 

 אבל איזה תמר? שניהם תמר?   גב' עדנה זטלאוי: 

 

ורד   : מר כפיר מימון את  נוסע  אני  בוורד.  מפוצצת    100איפה  כולה  ואללה  פעם, 

 כיכרות.  

 

 באיזה צד?   פרופ' עפר לוי: 

 

  90-80- לא, לא, לא. בצד הזה. בצד הזה, יש ירידה שמגיעים שם ל  מר יוסף ניסן: 

 קמ"ש.  

 

 לא כיכרות, פסי האטה יש.   : מר כפיר מימון

 

 קמ"ש.    90-80 מר יוסף ניסן: 
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 קמ"ש?    90-80- בוורד מי מגיע ל  : מר כפיר מימון

 

 תעבור ותראה.   מר יוסף ניסן: 

 

 בוורד יוסי? איזה רחוב ורד ומה?  איפה   : מר כפיר מימון

 

   - בין ה  מר יוסף ניסן: 

 

 פינת מה?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 לא יוסי זה לא יכול להיות ורד.   : מר כפיר מימון

 

 ורד, ורד.   מר יוסף ניסן: 

 

 מפוצץ פסי האטה.   : מר כפיר מימון

 

עבר החצייה  ורד. יש גם מכיכר הגמלים לכיוון הוורד, גם כן, לפני מ  מר יוסף ניסן: 

 קמ"ש.    80-90שם של ילדים. שמה גם כן מקפיצים מהירויות, חבל על הזמן, זה  

 

 לא יותר פשוט לתת דו"חות, לשים מצלמה ולתת דו"חות.   : מר כפיר מימון

 

   - אני אגיד לך איפה יש  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 לא אנחנו נותנים דו"חות, זה לא אצלנו, משטרה.   מר יוסף ניסן: 

 

   - דה ימינה י איפה מתחילה מהירות, כשאתה יוצא מק  זטלאוי:   גב' עדנה 

 

 כן נכון.   מר יוסף ניסן: 

 

 עד לקראת הכיכר אין כלום.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 נכון.   מר יוסף ניסן: 
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   - מקידה  גב' ברוריה אליעז: 

 

 מה זה קידה שנייה?   : מר כפיר מימון

 

 .  מקידה ימינה, מה יש שמה, יש שם..  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 לא, יש את בית הספר קידה ימינה.   : מר כפיר מימון

 

 לא, לא, או מטופח או מקידה, מקידה ימינה ומטופח שמאלה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   - יש שמה הרבה פסי האטה. אפשר לראות תכנית  : מר כפיר מימון

 

   - אפשר לתת על זה לדעתי  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 .  נגיש לכם תכנית בשמחה  מר יוסף ניסן: 

 

 אבל אי אפשר לאשר ככה בלי תכנית יוסי.   : מר כפיר מימון

 

 אז יש תכנית ברור, לקחנו יועץ תנועה, יש תכנית.   מר יוסף ניסן: 

 

   - לא, אז הוא אמר תביא תכנית  גב' ברוריה אליעז: 

 

 תביא ונראה. כי אני זוכר בוורד, ואללה אני נוסע שם.   : מר כפיר מימון

 

   - ר בואו נאש  מר יוסף ניסן: 

 

 כל הזמן יש שם...   : מר כפיר מימון

 

 בואו נאשר את התב"ר בכפוף להמצאת תכנית.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא בחייאת, מה סתם לשים כסף על זה?   : מר כפיר מימון

 

   - לא, זה נדרש  מר יוסף ניסן: 
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 לא, צריך משהו ספציפי.   : מר כפיר מימון

 

   - סתם לדוגמא יש ברחוב הזית  מר יוסף ניסן: 

 

 זה כזה בהול שעכשיו צריך לעשות?   : כפיר מימון מר

 

   - כן. ברחוב הזית  מר יוסף ניסן: 

 

 בוא תביא תכנית נאשר את זה בחודש הבא, מה הבעיה?   : מר כפיר מימון

 

ימינה,    2 מר יוסף ניסן:  מכוניות התהפכו שמה בשד' הזית, שבאים מתאנה לזית 

   - התהפכו שמה ב   מכוניות   2מתאנה לזית ימינה, לכיוון הצופים,  

 

 בכמה פסי האטה מדובר בסך הכל?   פרופ' עפר לוי: 

 

 פסי האטה.    20- זה לא הרבה ב  מר יוסף ניסן: 

 

 לא על כיכר מדברים.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 ועדת תנועה צריכה לאשר.   פרופ' עפר לוי: 

 

 אישרנו.   מר יוסף ניסן: 

 

 ₪.    7,000פס האטה זה רק   : מר כפיר מימון

 

ועדת תנועה כבר אישרה את פסי האטה, אוקיי? ועדת תנועה ראתה   ניסן: מר יוסף  

   - תכנית ואישרה. זאת אומרת פה אנחנו רק 

 

אנחנו לא ראינו, זה שוועדת תנועה אישרה זה אומר שעכשיו אנחנו   : מר כפיר מימון

 צריכים לאשר ככה על עיוור?  

 

 אבל אתה יודע בוועדת תנועה מי יושב.   מר שמואל לביא: 
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 אז מה אנחנו פה חותמת גומי?   : מר כפיר מימון

 

 יושבים שם אנשים מקצועיים.   מר שמואל לביא: 

 

   - יושבים שם שוטרים, יושב שם  גב' עדנה זטלאוי: 

 

אז מה אז אין לנו שיקול דעת? מה אנחנו חותמת גומי, בגלל שהם   : מר כפיר מימון

 אנשים מקצועיים?  

 

 ומר.  לא יודע, אני רק א  מר שמואל לביא: 

 

 צריך היה להביא את זה.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 אין בעיה להביא את זה, גם נביא את זה.   מר יוסף ניסן: 

 

 אז תשלח לנו, וחודש הבא נאשר את זה. למה ככה?   : מר כפיר מימון

 

   - אז בואו נעשה ככה, אתה יודע מה, אני מוכן גם בכפוף לאישור  מר יוסף ניסן: 

 

 א אוהב בכפוף יוסי עזוב נו.  אני ל  : מר כפיר מימון

 

 אבל זה סתם לעכב את זה.   מר יוסף ניסן: 

 

ראיתי   : מר כפיר מימון לא  שאני  בגלל  אתנגד,  פשוט  אני  רוב,  לך  שיש  להיות  יכול 

 תכנית. אבל יכול להיות שיש לך רוב, אתה רוצה תעביר את זה.  

 

 כמה פסים צריך?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 .  20מר  הוא א  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 כן.    20בסביבות   מר יוסף ניסן: 
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 מי יושב? אפשר לקבל פירוט מי יושב בוועדת תנועה?   גב' ברוריה אליעז: 

 

קורה    : מהקהל  מה  שנכנס.  החומה  של  אחד...  ורכב  הזית,...  ברחוב  גר  אני 

   - יוצאים בתאוצה מטורפת   של עכו   שמה את הכיכר 

 

 משרונית?   גב' עדנה זטלאוי: 

 

בצורה    אלה   : מהקהל  יוצאים  הם  מהמזרח,  שבאים  אלה  משרונית,  שבאים 

מטורפת. רכב אחד זה שחקן הכדורגל שנכנס ברכב של בת הזוג שלי שמה בזית, ובמקרה  

 אז בזמנו ניגשתי לדני ותפסנו אותו לפי המצלמות, דני ז"ל.  

 

 מה הוא ברח כאילו?   מר שמואל לביא: 

 

הרג    : מהקהל  שכמעט  אחד  רכב  ברח.  הוא  דורית  כן,  חן את  על  בר  שעלה   ,

המדרכה כמעט הרג אותה. תשאלו את   על  עלה  כאן מהיישוב.  בחור  זה  המדרכה שמה, 

 דורית.  

 

זה   : מר כפיר מימון אחד,  האטה  פס  אחד  רחוב  זה  אז  צריך    7,000בסדר,  לא   ,₪

 פסי האטה.    20עכשיו לאשר  

 

 גם ממול, גם ממול צריך, גם ממול.   מר יוסף ניסן: 

 

   - אין בעיה, מה שאני אומר שצריכה להיות תכנית  : ימוןמר כפיר מ

 

 .  2אז זה   גב' ברוריה אליעז: 

 

 ונאשר ספציפית כל אחד.   : מר כפיר מימון

 

   - מי יושב  גב' ברוריה אליעז: 

 

 זה לא הכול או כלום.   : מר כפיר מימון

 

  בוועדת תנועה יושב קצין תנועה, יושב ראש הוועדה זה דוד אלוש  מר יוסף ניסן: 
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 שהיה מנהל משרד הרישוי בבאר שבע.  

 

אנחנו   : מר כפיר מימון צריך.  מה  אומרים  מקצוע  אנשי  הם  ההבדל,  מה  יודע  אתה 

   - בסוף יש לנו גם שיקולים אחרים 

 

 כן, אין בעיה.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא רק זה, אנחנו צריכים להשקיע גם בביטחון, בחינוך, בבטיחות.   : מר כפיר מימון

 

 בעלי המקצוע קובעים את התקן, זה עובד לפי תקן.   : מר שמואל לביא 

 

   - כן, אבל הוא חושב רק על נושא התקן והנושא של ה  : מר כפיר מימון

 

אגב תאמין לי שפסי ההאטה האלה, ברגע ששמת אחד אתה לא יכול   מר יוסף ניסן: 

   - להוריד אותו יותר לעולם, לכן צריך לחשוב 

 

 נכון.   : מר כפיר מימון

 

 אלף פעם.   יסן: מר יוסף נ 

 

 לא אלף, פעם אחת.   : מר כפיר מימון

 

   - אלף פעם לפני  מר יוסף ניסן: 

 

 פעם אחת... אותו, לא צריך אלף.   : מר כפיר מימון

 

   - לא, צריך לחשוב אלף פעם  מר יוסף ניסן: 

 

 מה העלות? מה העלות שנדרשת?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 ₪.    50,000בסך הכול   פרופ' עפר לוי: 

 

 ₪ וזה בכל היישוב.    150,000לא,   ף ניסן: מר יוס 
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 ₪?    150,000 גב' ברוריה אליעז: 

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

   - לא על מה שעכשיו  גב' ברוריה אליעז: 

 

 אתם יודעים מה אין לי בעיה להוריד את זה אגב.   מר יוסף ניסן: 

 

המליצו  : מר כפיר מימון איפה  תכנית  לנו  תשלח  הבא,  לחודש  זה  את  תעביר  ,  לא, 

   - תעשה מפה של היישוב איפה המליצו 

 

 אין בעיה, תקשיבו.   מר יוסף ניסן: 

 

 אתה יודע שיקול דעת.   : מר כפיר מימון

 

נאשר    150,000תקשיבו, צריך   מר יוסף ניסן:  זה,  נוריד את  ₪    ₪100,000, אנחנו 

 היום, נתחיל את התכנון, זה לא מבוצע מחר, לא מבצעים את זה מחר.  

 

   - אני לא יכול לאשר אבל  : מר כפיר מימון

 

זה   מר יוסף ניסן:  לאישור,  לכם  נביא  ואז  למכרזים,  לצאת  להתקדם,  כדי  נאשר 

 לא בעיה.  

 

 לא, אני רוצה לראות תכנית לפני שאני מאשר.   : מר כפיר מימון

 

 מה אתם אומרים?   מר יוסף ניסן: 

 

, כמו שיש  אני בעד, אני סומך על שיקול הדעת של ועדה מקצועית  פרופ' עפר לוי: 

 ת מקצועיות אחרות, שאני סומך על המקצועיות.  ו ועד 

 

 אוקיי.   מר יוסף ניסן: 
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 חבל שזה לא הובא.   גב' ברוריה אליעז: 

 

של   פרופ' עפר לוי:  עניין  פה  שיש  חושב  גם  אני  ראש.  בכובד  החלטות  שמקבלים 

ישיבה  קובעים  אם  גם  יודעים  ואנחנו  דוחים,  ואם  קודם  אחת  שעה  שיפה  לא    בטיחות, 

   - ברור אם היא תתקיים, ולא ברור אם החלטות יעברו. בעיניי זה דבר של בטיחות 

 

 מסכים.   מר יוסף ניסן: 

 

 מה מספר הבמפרים.  גב' ברוריה אליעז: 

 

   - תחשוב רק הזמן הזה  מר יוסף ניסן: 

 

 ואני לא בעד לדחות.   פרופ' עפר לוי: 

 

 )מדברים יחד( 

 

 זה דמגוגיה יוסי נו.   : מר כפיר מימון

 

   - אולי תאשר חצי  מר שמואל לביא: 

 

 אין לזה סוף יוסי.   : מר כפיר מימון

 

 אז הנה זה מה שאמרתי לו.   מר יוסף ניסן: 

 

 תאשר חצי כפיר.   מר שמואל לביא: 

 

 על מה? חצי על מה? ומי אמר שצריך את החצי האלה?   : מר כפיר מימון

 

 ז תאשר את הכול.  אני מעריך שכן, ואז תקבל את התוכנית וא  מר שמואל לביא: 

 

 שמענו כשדורית נדרסה, אשתו כבר הייתה בבעיה.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 כמעט, כמעט נדרסה.   מר יוסף ניסן: 
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   - , אבל הם בוודאי ועדת תנועה 20- אני לא יודעת אם צריך את כל ה  גב' ברוריה אליעז: 

 

אמרתי שלא.  אני לא אמרתי שלא, אבל צריך לראות תכנית, אני לא   : מר כפיר מימון

אולי. תקשיב    20, אבל לא צריך לאשר  2-3פסי האטה, אז נאשר    2יכול להיות שצריך שם  

₪ סבבה, כיסיתי    150,000זה בסוף כסף, הכי קל לי לבוא לאשר, להגיד אוקיי אין בעיה  

לעצמי את התחת וזהו. אבל אתה יודע יש לנו אחריות פה לכסף שלכם, זה לא כסף רק  

 שלי.  

 

 אין בעיה.   יסן: מר יוסף נ 

 

₪ צריך מתוך הכול? אז    ₪40,000 או    30,000- אתה חושב להגיד ש  מר שמואל לביא: 

   - פשוט הרעיון של יוסי אומר, שברגע שאתה מאשר את התב"ר הוא יכול להתחיל 

 

 כמה צריך ברחוב הזית הזה?   : מר כפיר מימון

 

 .  2 גב' עדנה זטלאוי: 

 

 .  4וון, זה  לפחות לכל כי   2צריך   מר יוסף ניסן: 

 

 אני מאשר, ככה. הבנתי.    4 : מר כפיר מימון

 

   - 4 גב' ברוריה אליעז: 

 

ל  מר יוסף ניסן:  זה  את  מורידים  אם    75,000- אנחנו  זה  ואחרי  זה  את  נאשר   ,₪

 צריך נרחיב את זה, בסדר? מקובל עליך?  

 

   - זאת הייתה ההצעה שלי שנוריד  גב' ברוריה אליעז: 

 

 פסי האטה לא צריך יותר מזה.    4בשביל    ₪,   50,000 : מר כפיר מימון

 

 ₪...    50,000- תוריד את ה  גב' ברוריה אליעז: 
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   - אחרי שתביא תכנית  : מר כפיר מימון

 

 ₪ בסדר.    50,000- מורידים ל  מר יוסף ניסן: 

 

 ₪.    50,000- נוריד ל  גב' ברוריה אליעז: 

 

 ₪?    50,000  מאושר פה אחד  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 ₪.    100,000עשיתי את היומית שלי, הרווחתי  הנה   : מר כפיר מימון

 

 לא, עוד לא הרווחת חכה.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 לא אני, מה זה כסף שלי?   : מר כפיר מימון

 

 הסיפור הוא...   גב' ברוריה אליעז: 

 

יש ועדות אחרות שלא עוברות דרך כאן, עדיין זה החלטה של ועדות   פרופ' עפר לוי: 

 נה.  מקצועיות כמו הנחות ארנו 

 

   - נו אבל בחייאת  : מר כפיר מימון

 

 אז זה פה משהו טכני...  פרופ' עפר לוי: 

 

   - אבל עם הערה  גב' ברוריה אליעז: 

 

ועדה   פרופ' עפר לוי:  פה  ישבה  אחרים.  במקומות  לרזולוציה...  פה  יורד  אתה 

   - מקצועית 

 

 אז מה?   : מר כפיר מימון

 

 בסדר נו.   מר יוסף ניסן: 

 

 שזה מתפקידנו כאן להסתכל על כל פס.  לא,   פרופ' עפר לוי: 



 

 43 

 

   - עם הערה שאפשר להזמין נציגים בוועדת תנועה שיסבירו  גב' ברוריה אליעז: 

 

לראות   : מר כפיר מימון יודעים  אנחנו  תכנית,  לנו  שישלחו  כך,  כדי  עד  צריך  לא 

 תכנית... 

 

 סיכמנו, סיכמנו.   מר יוסף ניסן: 

 

 ₪?    050,00בינתיים פה אחד   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 מאושר פה אחד. זה פה אחד.   מר יוסף ניסן: 

 

 ותרשום שבישיבה הבאה תציג תכנית.   מר שמואל לביא: 

 

 .  16- ה   אה וצריך להציג בישיבה הבאה תכנית לשאר  : מר כפיר מימון

 

עוד משהו להוסיף לגבי בטיחות בתחבורה. אז קודם כל, הערתי לך    : אילן מהקהל 

 יה לא מסומנים טוב. אז כמה פעמים לצערי שמעברי החצי 

 

 סימנו עכשיו את כולם.   מר יוסף ניסן: 

 

   - סימנת את כולם   : אילן מהקהל 

 

 בדרך כלל בתחילת שנת לימודים הם צובעים לא?   : מר כפיר מימון

 

   - ... המעברים כנראה שהוא שם כל כך מעט צבע, שאחרי זמן קצר   : אילן מהקהל 

 

 אתה צודק.   מר יוסף ניסן: 

 

 זה הכול נמחק.    : אילן מהקהל 

 

 אז את זה צריך לבדוק שוב.   גב' ברוריה אליעז: 
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 מהם לצבוע מחדש.    צריך לבקש  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 כדאי שמישהו יעשה פיקוח על האיש הזה שעושה את המעברים.    : אילן מהקהל 

 

 אתה צודק.    100% מר יוסף ניסן: 

 

 .  100% גב' ברוריה אליעז: 

 

 , זה משתנה. זה גם תלוי בכמות הנסועה באותה נקודה.  אתה צודק  מר יוסף ניסן: 

 

 אתה יודע מה עשו במיתר עכשיו?   מר שמואל לביא: 

 

 מה?   מר יוסף ניסן: 

 

 בעיגולים שמו אבנים משתלבות לבנות במקום מעבר חצייה צבוע.   מר שמואל לביא: 

 

 יפה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 חד פעמי וזהו.   מר שמואל לביא: 

 

 איזה יופי.   אליעז: גב' ברוריה  

 

 לא צריך לצבוע את זה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 לא צריך לצבוע לא צריך כלום.   מר שמואל לביא: 

 

 לא, העניין אבל שהלבן הזה הוא גם מהפיח שמהגלגלים...  : מר כפיר מימון

 

 )מדברים יחד(  

 

  שמתם הודעות על מכוניות שלא בשימוש. יפה מאוד. אבל המודעות   : אילן מהקהל 

 עומדות חדשות, ואתם לא מפנים את הרכבים. אז לא עשינו שום דבר בזה.  
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 - צודק, אני אסביר  מר יוסף ניסן: 

 

 ואתה יודע מי...    : אילן מהקהל 

 

פה   מר יוסף ניסן:  גררו  לתפקיד  נכנסתי  כשאני  אגב  לך,  אסביר  רכב    4אני  כלי 

סנה, כי אסור היה לגרור  לפלוני אלמוני תושב היישוב, ואנחנו נאלצנו לשלם את דמי האח 

לעמוד   צריך  הזה  שהרכב  שאומר  חוק  יש  האלה.  המכוניות  בלי    60את  תנועה  ללא  יום 

 טסט. 

 

 יום.    6,000  עומד הוא   : מר כפיר מימון

 

ולפעמים הם מעבירים אותם, קשה לך לעקוב אחרי זה, יש עם זה   מר יוסף ניסן: 

 בעיה, צריך להוכיח שזה גרוטאה למעשה.  

 

 זה שיושב מול הבריכה, כבר יושב חודשים.    : ל אילן מהקה 

 

 כן, אתה צודק.   מר יוסף ניסן: 

 

 המכוניות.    : אילן מהקהל 

 

 כלי רכב משמה הוזזו בחודשיים האחרונים מהבריכה.    4 מר יוסף ניסן: 

 

 אפשר להזיז יותר, כי זה מפגע בטיחותי סך הכל.    : אילן מהקהל 

 

 צודק, צודק לגמרי.   מר יוסף ניסן: 

 

 .  2או    1ובוורד יש גם כן רכב    : אילן מהקהל 

 

 נכון, נכון.   מר יוסף ניסן: 

 

   - שהאדון הנכבד שאתה מכיר אותו   : אילן מהקהל 

 

 צודק.   מר יוסף ניסן: 
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 שם את הרכב כבר שנים אני חושב.    : אילן מהקהל 

 

 צודק.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא חודשים.    : אילן מהקהל 

 

 יטופל.   מר יוסף ניסן: 

 

 אז אפשר לעשות איזו פעילות.    : ן מהקהל איל 

 

 יטופל.   מר יוסף ניסן: 

 

 תודה.    : אילן מהקהל 

 

 בואו נחייב שכירות על השטח. לפחות נרוויח מזה משהו.   : מר כפיר מימון

 

   - יש בדבריו  גב' ברוריה אליעז: 

 

 שייקרא רכב אספנות.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   - ואז המחיר שלו  : מר כפיר מימון

 

 ואז המחיר שלו יעלה.   דנה זטלאוי: גב' ע 

 

פסי האטה ברחבי היישוב    424תב"ר  פה אחד לאשר  מליאת המועצה החליטה  :  החלטה 

 . ₪   50,000בסך  

 

מתקני ספורט    425, תב"ר  7.3טוב חברים אנחנו מתקדמים. תב"ר   מר יוסף ניסן: 

בסך   והספורט,    500,000קהילתיים  לתרבות  המשרד  במימון  מההרש   ₪350,000  אה  ₪ 

 שקיבלנו כאן.  

 

 איזה מתקן זה? מה זה?   : מר כפיר מימון
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 זה מתקן נינג'ה.   מר יוסף ניסן: 

 

 מעולה.   : מר כפיר מימון

 

 ₪.    ₪150,000, ואנחנו הולכים להשלים עוד    350,000קיבלנו   מר יוסף ניסן: 

 

 שומע ספורט, נעשה לו טוב.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 שות את זה?  איפה הולכים לע  : מר כפיר מימון

 

 איפה שהמתנ"ס באולמות מחול, כל הפינה הזאת, בסדר?   מר יוסף ניסן: 

 

 רגע זה פתוח מבחוץ?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 כן, זה יהיה פתוח מבחוץ, עשינו שער גם אגב.   מר יוסף ניסן: 

 

 אוקיי.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 יש שמה שער חדש. מי בעד?   מר יוסף ניסן: 

 

   - אז זה לא פתוח לגמרי, זה כן  : גב' עדנה זטלאוי 

 

 לא, זה יהיה, זה יהיה פתוח. אוקיי, בעד כולם.   מר יוסף ניסן: 

 

מתקני ספורט קהילתיים    425תב"ר  פה אחד לאשר    מליאת המועצה החליטה :  החלטה 

  150,000וקרן לעבודות פיתוח  ₪350,000 במימון משרד התרבות והספורט  500,000בסך 

 ₪ . 

 

להבים    426ב"ר  ת  מר יוסף ניסן:  תפארת  במקווה  מבואה  וריצוף  איטום  עבודות 

החדש פה בבית כנסת הגדול   ₪ מהקרן לעבודות פיתוח. פתחנו את המקווה  40,000על סך 

מאחור. קודם כל מגיעה מילה טובה גם כן לחיים אלוש על ביצוע חצי בהתנדבות, תרומה  

 שלו, וגם למיכל שהייתה האדריכלית של המקום.  
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 כבר פעם עלה העניין של המקווה.   וריה אליעז: גב' בר 

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 אז למה זה עולה שוב?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 לא, זה מקווה אחר.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 אז זה היה שיפוץ.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 מקוואות יש לנו?    2מה אז   גב' ברוריה אליעז: 

 

 .  מקוואות כן   2יש לנו   מר יוסף ניסן: 

 

 כן.    2יש לנו   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 גם בתפארת כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 ?  2ומה צריך באמת   גב' ברוריה אליעז: 

 

אגב   מר יוסף ניסן:  בשני.  משתמשים  אז  מתקלקל,  אחת  רואה  את  הנה  כי  כן, 

 עכשיו משפצים שמה, ואין מקווה שם וזה משמש כרגע.  

 

 יש הרבה שימוש?   גב' ברוריה אליעז: 

 

כן, כן, כן, יש אנשים קבועים. עשרות אנשים קבועים שמגיעים כל   יוסף ניסן: מר  

   - חודש. טוב, אז מדובר על ריצוף מבואה במקווה תפארת, זה לא 

 

   - זה לא תפארת זה בבית כנסת  : מר כפיר מימון

 

 בבית הכנסת הגדול כן.   מר יוסף ניסן: 
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 איך קוראים לו הגדול? המרכזי?   : מר כפיר מימון

 

 בית כנסת מרכזי.   יוסף ניסן:   מר 

 

 אז זה במרכזי?   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   - אני מתקן כן, בית כנסת  מר יוסף ניסן: 

 

 ₪?    40,000 גב' עדנה זטלאוי: 

 

 ₪ מי בעד?    40,000כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 יש אפשרות לקבל תמיכה ממשרד הדתות?   פרופ' עפר לוי: 

 

רי הקולות קוראים, עד עכשיו לא, בגלל  אנחנו עוקבים כל הזמן אח  מר יוסף ניסן: 

 הסוציו אקונומי הגבוה שלנו.  

 

 הם לא מסתדרים בעצמם עם מה שמשרד הדתות מקצה להם?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 הוא לא מקצה, זה בדיוק העניין.   מר יוסף ניסן: 

 

 - הוא לא מקצה  גב' ברוריה אליעז: 

 

 ל תושבים.  לא מקצה כלום. הכול זה תרומות ש  : מר כפיר מימון

 

כשרב   גב' ברוריה אליעז:  הדתות  שמשרד  תרומה  יש  תרומה,  איזו  יש  לא,  לא,  לא, 

 היישוב מודע לה.  

 

 איפה שיש, זה הכול מתבטא בקולות קוראים.   מר יוסף ניסן: 

 

 קול קורא.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 זה קולות קוראים.   מר יוסף ניסן: 
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 יש לו בעיה כרגיל.    10קול קורא, סוציו   : חגית מ. מימון גב'  

 

 תקציבי משרדי ממשלה באים רק בקולות קוראים.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

סוציו   מר יוסף ניסן:  חתך  עד  בגדול  מותאם  קורא  קול  עכשיו  קורא,  קול  זה 

 .  7,  6אקונומי  

 

 אה, זה לא מגיע לחתך שלנו?   גב' ברוריה אליעז: 

 

יביל   מר יוסף ניסן:  למבנה  קורא  קול  הגשנו  ולא  אנחנו  בשרונית,  כנסת  לבית 

 קיבלנו, לא קיבלנו.  

 

 בגלל הסוציו אקונומי הגבוה?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 כן. עמדנו בכל הקריטריונים. חוץ מהסוציו אקונומי.   מר יוסף ניסן: 

 

 .  7.4טוב, סעיף   : מר כפיר מימון

 

 סיימנו.    7.4לא,   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 זהו אישרנו?    : מר כפיר מימון

 

 ותיקנו את השם זה בית הכנסת המרכזי, לא תפארת.   עדנה זטלאוי: גב'  

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

החליטה :  החלטה  המועצה  לאשר    מליאת  אחד  וריצוף    426תב"ר  פה  איטום  עבודות 

 . ₪ מהקרן לעבודות פיתוח   40,000להבים על סך    בית הכנסת המרכזי מבואה ב 

 

₪. במימון    128,000יישובי על סך  הפעלת מרכז מצוינת    427תב"ר   מר יוסף ניסן: 

   - ₪   64,000משרד החינוך  
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 אפשר לספר קצת מה הוא עושה המרכז הזה שהוא מצדיק את הזה?   : מר כפיר מימון

 

 הוא עוד לא עושה, הוא יעשה.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 יעשה.   מר יוסף ניסן: 

 

 אה זה שנת הפעלה ראשונה?   : מר כפיר מימון

 

 ן, אנחנו בונים אותו.  כן, כ  מר יוסף ניסן: 

 

 עוד לא עושה. גם מחפשים מנהלת לזה.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 אנחנו הולכים לבנות אותו עכשיו.   מר יוסף ניסן: 

 

 אבל מה הוא הולך לעשות?   : מר כפיר מימון

 

גם   מר יוסף ניסן:  אותם  ולפתח  המצטיינים,  הילדים  כל  את  לקחת  למעשה  זה 

 במרכז הזה.  

 

 ולא רק מצטיינים.   יעז: גב' ברוריה אל 

 

 מחוננים מצטיינים.   מר יוסף ניסן: 

 

חוגים.   גב' ברוריה אליעז:  לא  האחרת,  החשיבה  את  לאפשר  זה  רק.  לא  זה  רק,  ולא 

משרד החינוך מחזיק במטה יחידה למצוינות. במקרה חפצי הסגנית של רובי, הייתה פעם  

לתופע  מודעת  שהיא  משום  גם  לכן  והיא  זה.  של  מנהלת  מאוד  שמה  זה  את  מקדמת  ה, 

   - בבאר שבע. המנהלת 

 

 מי יוזם את זה?   : מר כפיר מימון

 

אני אגיע לזה, מנהלת מחלקת החינוך שלנו החדשה, שעבדה בבאר   גב' ברוריה אליעז: 

   - שבע, והייתה מודעת 
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 מה זה החדשה?   : מר כפיר מימון

 

 זהבה.   גב' ברוריה אליעז: 

 

   זהבה, היא לא חדשה.  : מר כפיר מימון

 

   - החדשה אחרי בתיה. שהייתה מודעת לכל תכנית המצוינות  גב' ברוריה אליעז: 

 

 היא יזמה את זה?   : מר כפיר מימון

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

שזוהר קידמה, אז היא באמת באה לפה עם אותה תפיסה ויזמה את   גב' ברוריה אליעז: 

   - זה. כבר ישבנו 

 

 זה?  אבל למה זה יספיק הסכום ה  : מר כפיר מימון

 

   - כבר ישבנו עם מי שמייצג את המטה  גב' ברוריה אליעז: 

 

 זה בקושי משכורת לבן אדם.   : מר כפיר מימון

 

 נכון.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא, זה יותר מזה. אחר כך יצטרכו יותר מזה, יותר מרק מנהלת.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 איפה זה הולך להיות פיזית?   : מר כפיר מימון

 

   - זה יהיה  עז: גב' ברוריה אלי 

 

 יש במבואה בבית הספר.   מר יוסף ניסן: 

 

יודעת   גב' ברוריה אליעז:  דובר על איזה שהוא מקום שהוא פנוי בבית הספר, אני לא 

 אם ימצאו מקום יותר טוב מזה.  
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 וזה לשעות פעילות אחרי בית ספר?   : מר כפיר מימון

 

י  גב' ברוריה אליעז:  בית ספר.  עד  תכנ תכן שתיבנה  י זה אחרי  זה  על  ישבו  לא  עוד  ית, 

הסוף, וכל שנה הרי אפשר לשפר ולשנות. ייתכן שיעשו את זה בשילוב של הוצאת ילדים  

   - במשך היום. אני לא יודעת לענות לך תשובה על זה. אבל אני יודעת 

 

 זה קשור גם למנהלת בית הספר?   : מר כפיר מימון

 

 כן בטח.   מר יוסף ניסן: 

 

   - י יודעת שהייתה התנעה, אני השתתפתי כי אנ  גב' ברוריה אליעז: 

 

 שנייה, היא תומכת בזה?   : מר כפיר מימון

 

 ברור, איזו שאלה.   מר יוסף ניסן: 

 

 מי? מי?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 - אין תכנית כזאתי בלי  מר יוסף ניסן: 

 

 מנהלת בית ספר? בוודאי.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 היא שמחה על זה מאוד.   מר יוסף ניסן: 

 

     - בוודאי, איזה מנהל צריך להיות  ברוריה אליעז:   גב' 

 

   - לא יודע אולי יש להם תכניות  מר כפיר מימון: 

 

 ת. ו נ י משהו לא בסדר כדי שלא יתמוך בתוכנית מצוי  גב' ברוריה אליעז: 

 

 טוב, מי בעד?   מר יוסף ניסן: 
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 כולנו.   מר כפיר מימון: 

 

 פה אחד.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 

 

המוע :  החלטה  החליטה מליאת  לאשר    צה  אחד  מצוינות    427תב"ר  פה  מרכז  הפעלת 

₪ וקרן לעבודות פיתוח    ₪64,200. במימון: משרד החינוך    128,400יישובי תשפ"ג על סך  

64,200   ₪ . 

 

תב"ר   מר יוסף ניסן:  ציבור    344הגדלת  במוסדות  אש  גילוי  ₪    50,000מערכות 

 ₪.    550,000- ₪ ל   500,000- מהקרן לעבודות פיתוח, מ 

 

 למה צריך להגדיל?   ר כפיר מימון: מ 

 

   - יש לנו את המתנ"ס שכרגע אין לו אישור כיבוי אש, ויש לנו שמה  מר יוסף ניסן: 

 

 למה משהו השתנה?   מר כפיר מימון: 

 

כן, גם בקריטריונים של כיבוי אש, כל הזמן משתנים. זה גם מאוד   מר יוסף ניסן: 

 מאוד מסובך לעבוד איתם.  

 

 ון.  נכ  מר כפיר מימון: 

 

   - אבל הם היו פה  מר יוסף ניסן: 

 

 לא לציטוט בבקשה.   מר כפיר מימון: 

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא, אני לא צוחק, תוריד לי את זה.   מר כפיר מימון: 

 

דברים ועשינו אותם.    1,001- זה לא מגיע נו. בקיצור, חייבו אותנו ב  מר יוסף ניסן: 
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ג'ימבורי במתנ"ס, שאנחנו לא יכולי  לנו אישור כיבוי  יש לנו  ם להפעיל אותו בגלל שאין 

שערים   לפתוח  אותנו  וחייבו  אש.  כיבוי  אישור  בלי  אותו  לפתוח  רוצים  לא  אנחנו  אש, 

מפה, ספרינקלרים פה, עוד מפתח לפה. בקיצור אנחנו עומדים בכל הדברים,  וחסר לנו  

 ₪ כדי להשלים את העבודה שמה ולקבל את האישור. זהו.    50,000

 

 טוב, ועם זה נקבל את האישור?   מימון:   מר כפיר 

 

 נקווה כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 במה זה עוד עלול להיות תלוי?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 לא, לא, זה בזה. זה השקעה של כסף. מי בעד?   מר יוסף ניסן: 

 

 כולם.   מר כפיר מימון: 

 

 פה אחד.   מר יוסף ניסן: 

 

גילוי אש    344גדלת תב"ר  ה פה אחד לאשר    מליאת המועצה החליטה :  החלטה  מערכת 

ב  ציבור  )מ   50,000- וציוד במוסדות  פיתוח.  לעבודות  ל   500,000- ₪ מהקרן   ₪ -550,000  

 )₪ . 

 

 ₪.    100,000- מדרכות ב   373הגדלת תב"ר   מר יוסף ניסן: 

 

   - רק שנייה, אנחנו מאשרים את כל זה בהנחה שיש כסף ב  מר כפיר מימון: 

 

 ר.  יש, יש, ברו  : חגית מ. מימון גב'  

 

 בגלל זה הגזברית פה.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 אי אפשר להביא תב"ר אם אין תקציב.   מר יוסף ניסן: 

 

 היא לא הביאה את זה בלי לבדוק, נכון?   גב' ברוריה אליעז: 
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 כן נכון.   מר יוסף ניסן: 

 

 ברור.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 ח גם את שרונית?  שנייה, שאלה רגע, הקרן הזאת לא אמורה לפת  מר כפיר מימון: 

 

 לא.   מר יוסף ניסן: 

 

 לא קשור? שלא בסוף נרוקן אותם והם יישארו עם ערימות חול שם.   מר כפיר מימון: 

 

 לא. מזכיר לי מישהו.   מר יוסף ניסן: 

 

 את מי?   מר כפיר מימון: 

 

 מישהו שלא חסר לי עכשיו.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 ח אני שואל.  לא, אני שואל, אני לא בטו  מר כפיר מימון: 

 

 בסוף תמחקו חצי פרוטוקול.   : חגית מ. מימון גב'  

 

קנו   מר יוסף ניסן:  כשהתושבים  בשרונית  עובד.  זה  איך  שתבינו  רוצה  אני  לא, 

זה   פיתוח,  תקציב  ויש  לרמ"י  עצמו  המגרש  עבור  שילמו  הם  שונים.    2מגרש,  תקציבים 

 תוח שיש לשכונה.  תקציב הפיתוח נמצא בקרן שמנוהלת ברמ"י ועל פי תכנית הפי 

 

אבל כשאנחנו בונים גני משחקים וכאלה, זה מהכסף שלנו, זה לא   מר כפיר מימון: 

 מתקציבי פיתוח.  

 

 לא, זה מהכסף של הפיתוח.   מר יוסף ניסן: 

 

   - אבל כשבנינו ביישוב הישן  מר כפיר מימון: 

 

   - זה משהו אחר. ברגע שבונים לך שכונה  מר יוסף ניסן: 
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 מו שעכשיו אנחנו בונים גן משחקים ממה זה?  כ  מר כפיר מימון: 

 

 מהכסף שלנו נכון.   מר יוסף ניסן: 

 

 אז יישאר להם כסף לדברים האלה?   מר כפיר מימון: 

 

נקרא   מר יוסף ניסן:  מה  שיש  אומרת  זאת  לניהול,  לרשותך  מקבל  שאתה  מה 

רגע.   מאותו  עליך  הכול  השכונה  את  לך  מוסרת  שרמ"י  ברגע  עדיין מסירה,  לא    שרונית 

חלק   זה  משחקים,  גני  גם  זה  מהפיתוח  חלק  ולכן  הסתיים.  לא  הפיתוח  כי  לנו,  נמסרה 

 מתוכנית הפיתוח של השכונה.  

 

שרונית   מר כפיר מימון:  של  מהמגרשים  מגיע  הפיתוח  של  הכסף  עכשיו  כי  לא, 

 ששיווקנו.  

 

 כן, לשרונית.   מר יוסף ניסן: 

 

יהיה   מר כפיר מימון:  לא  עכשיו  שנייה,  יהיה  אוקיי  עוד  מאיפה  אז  מגרשים.  עוד 

 כסף, כל הזמן שאנחנו משקיעים בפיתוח, מדרכות, פסי האטה, מאיפה עוד יבוא כסף?  

 

   - לא, זה יש היטלי פיתוח והיטלי בנייה שאנשים בונים בשרונית  מר יוסף ניסן: 

 

 לא, אבל יסתיימו ייבנו הכול.   מר כפיר מימון: 

 

 ה רצינית מאוד.  יסתיימו אנחנו בבעי  מר יוסף ניסן: 

 

 מה עושה יישוב בדרך כלל שהוא לא מתפתח?   מר כפיר מימון: 

 

 ארנונה.   מר יוסף ניסן: 

 

 מארנונה הוא ישלם את הפיתוח?   מר כפיר מימון: 

 

 ברור. לא, את הפיתוח של היישוב, את התחזוקה של היישוב, ברור.   מר יוסף ניסן: 
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 באמת?   מר כפיר מימון: 

 

 ר.  ברו  מר יוסף ניסן: 

 

 ארנונה לא מחזיק את השוטף.   מר כפיר מימון: 

 

 נכון.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 נכון, נכון.   מר יוסף ניסן: 

 

 פה אין לך ארנונה עסקית.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 דיה צרה בשעתה.   מר כפיר מימון: 

 

 זו הבעיה.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 משולש, אסור לוותר.  זו הבעיה כן. לכן אסור לוותר על ה  מר יוסף ניסן: 

 

 צריך להתחיל לעשות כבר.   מר כפיר מימון: 

 

   - אסור לוותר על המשולש. טוב הגדלת  מר יוסף ניסן: 

 

 רגע אז מה זה היה? פה אחד?   גב' עדנה זטלאוי: 

 

₪. זה נגמר לנו הכסף שמה,    500,000- ₪ ל   400,000- מדרכות, כן מ  מר יוסף ניסן: 

 ויש פה תיקוני מדרכות.  

 

 ₪.    550,000- ₪ ל   500,000- לא, מ  יר מימון: מר כפ 

 

 ₪.    100,000- ב  מר יוסף ניסן: 

 

 ₪ לא דיברנו בכלל.    400,000לא,   מר כפיר מימון: 
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 ₪.    500,000- ₪ ל   400,000- מ  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 ₪.    550,000- ₪ ל   500,000- מ   7.6 מר כפיר מימון: 

 

 קודם.    כן, זה אישרנו  מר יוסף ניסן: 

 

 זה אישרנו עכשיו.   : מר כפיר מימון 

 

 לא, אישרנו את זה. עכשיו אנחנו מדברים על מדרכות.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 מדרכות.    7.7 מר יוסף ניסן: 

 

 עוד לא דיברנו.    7 מר כפיר מימון: 

 

 ₪ לשיקום מדרכות.    100,000 מר יוסף ניסן: 

 

 ₪.    500,000- ₪ ל   400,000- מ  גב' עדנה זטלאוי: 

 

י  מר יוסף ניסן:  אנחנו  בעיני  המדרכות,  את  לתקן  שצריך   ₪ מיליון  אולי  פה  ש 

 ₪, כי זה מה שיש. מי בעד?    100,000- מעלים את זה ב 

 

 אבל אישרנו לא מזמן הרבה כסף, לא?   מר כפיר מימון: 

 

   - זה נכון וזה עלה, נגמר. עשינו  מר יוסף ניסן: 

 

או  גב' ברוריה אליעז:  הזאת.  הנקודה  את  להעלות  רוצה  באמת  אני  סוג  אולי,  זה  לי 

   - העצים, גם על זה צריך לחשוב. יש עצים 

 

 לא, אי אפשר להוריד את העצים.   מר כפיר מימון: 

 

   - יש סוג עצים שהשורשים שלהם  גב' ברוריה אליעז: 

 

 אבל הם כבר שתולים שם, מה נעשה?   מר כפיר מימון: 
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   - סוג עץ כזה  גב' ברוריה אליעז: 

 

 מה נעשה איתו?   מר כפיר מימון: 

 

סוג עץ כזה קודם כל צריך לחשוב מה עושים איתו. ב' בוודאי תשים   ברוריה אליעז:   גב' 

הזה.   הסוג  את  להבא  לשתול  לא  האלה  לב  העצים  סוג  את  רק  לא  לבדוק  גם  וצריך 

שבאיכות   מי  של  קטן  סקר  קטן  מעקב  שהוא  איזה  לעשות  צריך  הנזקים.  את  שגורמים 

הדברים   קורים  איפה  ובגנים,  ובפיתוח  ניזוקות.  הסביבה  שהמדרכות  ושוב,  שוב  האלה 

 לא ייתכן שזה כל כך ניזוק בלי סוף.  

 

שנייה, זה גם מנזקים, נהגי משאיות שעולים על מדרכות, ואתה לא   מר יוסף ניסן: 

 רואה אותם. זה בגלל עבודות תשתית שלא בוצעו נכון, והגשם משקיע את המדרכות.  

 

 ות תשתית?  אז אין לנו אחריות על עבוד  מר כפיר מימון: 

 

שנה, אין עם מי לדבר. אז זו בעיה. אגב   30-20עם מי נדבר? זה לפני  מר יוסף ניסן: 

 ב  - זה כל הרשויות מתמודדות עם זה באותו 

 

   - ברור לי. אבל   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 לא תשלם את זה בזה, תשלם את זה בתביעות צד ג'.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 ברור.   מר יוסף ניסן: 

 

   - אני הייתי משקיעה  וריה אליעז: גב' בר 

 

אגב זה חוסך לנו כסף, ההשקעה הזאתי חוסכת לנו כסף, כי בעבר   מר יוסף ניסן: 

היו נופלים הרבה אנשים ממדרכות. בשנתיים האחרונות אני לא זוכר מקרה אחד שתבע  

 אותנו.  

 

   - אני הייתי משקיעה בזה בכל זאת  גב' ברוריה אליעז: 
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 פיצויים כאלה.    6-5נכנסתי לתפקיד שילמנו אולי איזה  כשאני   מר יוסף ניסן: 

 

   - אני רוצה לא לרדת  גב' ברוריה אליעז: 

 

 ₪.    40,000יש ביטוח עם השתתפות עצמית של   מר יוסף ניסן: 

 

 אבל השתתפות עצמית.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 ₪ השתתפות עצמית?    40,000 מר כפיר מימון: 

 

 מית.  ₪ השתתפות עצ   40,000 מר יוסף ניסן: 

 

 דיברנו על כשל שוק בביטוח של הרשויות המקומיות.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 מיליון ₪.    2אתה רוצה להוריד אותה, תשלם עכשיו   מר יוסף ניסן: 

 

 דיברנו על כשל שוק בביטוחי הרשויות המקומיות.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 בכל הארץ.   : חגית מ. מימון גב'  

 

מתנג  גב' ברוריה אליעז:  לא  אבל  אני  אותם.  לשפר  צריך  בעיות  שיש  שאיפה  לזה  דת 

ראש   אם  להתנדב.  מוכנה  אני  הסביבה,  לאיכות  מחדש  אותי  הכנסת  כן  שבסוף  משום 

   - הוועדה מוכן יחד איתי, ולקחת גם את אנשי המקצוע, ולעשות איזה שהוא 

 

 סקר?   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 לעשות איזה שהיא בדיקה.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 אפיון.   זטלאוי: גב' עדנה  

 

את   גב' ברוריה אליעז:  לייעל  ונוכל  מסקנות  נסיק  אולי  האלה,  הדברים  קורים  איפה 

 הבעיה.  
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 אני בעד.   מר יוסף ניסן: 

 

 אוקיי, מסכים לזה?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 עפר מסכים?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 אין לי בעיה להצטרף.    100% פרופ' עפר לוי: 

 

 מצוין. טוב, מי בעד התב"ר הזה? כולם בעד, פה אחד.   מר יוסף ניסן: 

 

 פה אחד.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

  100,000- מדרכות ב   373הגדלת תב"ר  פה אחד לאשר    מליאת המועצה החליטה :  החלטה 

 . ₪(   500,000- ₪ ל   400,000- ₪ מהקרן לעבודות פיתוח. )מ 

 

לטר   7.8 מר יוסף ניסן:  אב  לתוכנית  תב"ר  מ הגדלת  ₪,    100,000ובטחת  א יטוריה 

. אגב בעניין  את זה אני מוריד. יורד מסדר היום. תוגש תכנית מסודרת על ידי דני, יש פה 

גיוס   של  בתהליך  כבר  אנחנו  מוקם.  כבר  שלנו  הרואה  שהמוקד  לעדכן  רוצה  אני  הזה 

 .  24/7אנשים שיוכלו לשבת במוקד הזה  

 

 איפה זה עומד? מה הצפי?   פרופ' עפר לוי: 

 

. מי  106- להתחיל להפעיל את זה. גם כולל ה   1.1- . התוכנית ב 1.1- ב  ר יוסף ניסן: מ 

ל  תב"ר    106- שמתקשר  הגדלת  דני.  זה  אז  בסדר?  שלנו,  ההפעלה  למרכז  לפה    417יגיע 

- ₪ ל   250,000- מהקרן לעבודות פיתוח. מ   60,000- שיפוץ וחידוש הצללה בגני משחקים ב 

   - ם. יש לנו בעגור ₪. יש לנו הצללה בגן הציפורי   310,000

 

סערה   מר כפיר מימון:  זה  על  יש  שנה  כל  לעשות,  שצריך  מה  הזה  בהקשר  תקשיב 

החבר'ה   את  תשלחו  לפני.  יומיים  איזה  הסערה  על  יודעים  עכשיו  הזה.  את  שקורעת 

   - שיפרקו את הציליות. כל שנה זה לא מחזיק. כל שנה בגן הציפורים 
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 ה לכל החורף.  יש רשויות שמפרקות את ז  מר יוסף ניסן: 

 

   - ר למה אם אתה יוצ  גב' עדנה זטלאוי: 

 

   - תקשיבי, זה עיקם לנו עמודים, עמודים הסערה כבר  מר כפיר מימון: 

 

 בתוך הציליה.    ... אתה יוצר קצת עיגולים  גב' עדנה זטלאוי: 

 

לא, יש סערות כאלה שקורעות את הכול. אני לא מדבר על לקרוע   מר כפיר מימון: 

ודים האלה כבר מתחילים להיות לא בטיחותיים. אז יוסי מה שצריך  שזה רק כסף. העמ 

שמש   אין  ככה  גם  כי  זה,  את  מורידים  שבחורף  להחליט  או  סערות  שיש  איפה  בגנים 

 שקופחת על הראש.  

 

 כן, כן.   מר יוסף ניסן: 

 

או לפני סערות כאלה לקפל. תשמע, גם אני אצלי בבית שלי מקפל   מר כפיר מימון: 

   את הדבר הזה. 

 

 זה לוגיסטיקה מסובכת.   מר יוסף ניסן: 

 

 ₪.    100,000מה לעשות, זה כל שנה לשלם   מר כפיר מימון: 

 

 )מדברים יחד(  

 

 ₪ לשלם, שיעבדו יומיים יקפלו.    100,000זה יותר זול מאשר   מר כפיר מימון: 

 

   - אבל אי אפשר להשאיר כל החורף בלי  גב' עדנה זטלאוי: 

 

 למה?   מר כפיר מימון: 

 

 כי אין לנו באמת חורף בוא. יש שמש.   עדנה זטלאוי:   גב' 

 

 לא, אבל יש כמה ימים שיכולים להרוס.   גב' ברוריה אליעז: 
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 ... אי אפשר להשאיר אותם. צריך צל.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 בסדר? מי בעד? כולם פה אחד.   מר יוסף ניסן: 

 

החליטה :  החלטה  המועצה  לאשר    מליאת  אחד  תב"ר  פה  וחידוש  ש   417הגדלת  יפוץ 

ב  משחקים  בגני  )מ   60,000- הצללה  פיתוח  לעבודות  מהקרן  ל   250,000- ₪   ₪ -310,000  

 ₪ ) . 

 

 ₪ מהקרן    50,000- ב   2022ציוד מחשוב לתשתיות    408הגדלת תב"ר    -   8לסעיף  

   . לעבודות פיתוח  

 

ציוד   : חגית מ. מימון גב'   שנקרא  הנתונים,  את  קיבלתי  היום  רק  שפשוט  תב"ר  יש 

₪. התב"ר הזה הסתיים    50,000, שאנחנו שמנו בו בתחילת שנה  2022ות  ותשתי   מחשוב 

 ונשאר לנו עוד חודשיים וחצי לסוף שנה.  

אני רק אסביר שהתב"ר הזה כולל את כל מה שקשור, זה לא רק מחשוב זה גם טלפונים  

   - וזה גם מדפסות. בחודשים האחרונים נאלצנו להחליף טלפונים גם ל 

 

 שנים.    10ם פה של  לעובדי  מר יוסף ניסן: 

 

אלפי   : חגית מ. מימון גב'   כמה  זה  פלאפון  וכל  לקב"ט.  וגם  בתחזוקה  גם  פה  לעובדים 

   - שקלים בקיצור 

 

 למה? עוד נותנים טלפונים בהסכמי עבודה?   מר כפיר מימון: 

 

   - כן, כוננים. אנשים כוננים ב  מר יוסף ניסן: 

 

יש לו טלפון, מה יש בן אדם    ן אדם יש טלפון. ב אבל כל אחד, לכל   מר כפיר מימון: 

 בלי טלפון?  

 

   - לא, אני בכל מקום שעבדתי  : חגית מ. מימון גב'  

 

הם   מר יוסף ניסן:  כוננים  העבודה,  שעות  אחרי  זמינים  להיות  שאמורים  אלה 
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 מקבלים, כולם קיבלו תמיד.  

 

מקרה   : חגית מ. מימון גב'   בכל  וגם העובדים... אבל  אני איפה שעבדתי תמיד קיבלתי 

 ה פלאפון, זה מדפסת, זה מחשבים.  ז 

 

אדם   מר כפיר מימון:  בן  יש  היום  טלפון,  אדם  בן  לכל  היה  שלא  לפעם  מתאים  זה 

 בלי טלפון? מה אשתו והילדים לא צריכים להשיג אותו? מה אין טלפון?  

 

 כן, אבל זה בעיקר משמש אותו לעבודה.   מר יוסף ניסן: 

 

 לעשות, זה בהסכם.  אם זה בהסכם אז אין מה   מר כפיר מימון: 

 

 זה בהסכם.   : חגית מ. מימון גב'  

 

הסכמים   מר כפיר מימון:  עושים  אתם  אם  אבל  בסדר.  וזה  הסכם  לכבד  צריך 

 חדשים, זה כבר לא רלוונטי. פעם היום נותנים גם כסף לזה. היום זה כבר לא רלוונטי.  

 

   - בקיצור נגמר התב"ר ואני  : חגית מ. מימון גב'  

 

 יש הסכם צריך לכבד אותו, בסדר.    אם  מר כפיר מימון: 

 

 טוב.   מר יוסף ניסן: 

 

 יש טלאכארד.   פרופ' עפר לוי: 

 

 אבל יש לכם פירוט מה כמה צריך?   מר כפיר מימון: 

 

 עד איזה גבול אתה שואל?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 לא, מה הסכום שאתם רוצים לתב"ר.   מר כפיר מימון: 

 

 ₪.    50,000...   : חגית מ. מימון גב'  
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 ₪, על טלפונים?    50,000על מה   מר כפיר מימון: 

 

 .  2022- לא, על כל המכשור. ואם יישאר בסוף שנה, זה לא רק ל  : חגית מ. מימון גב'  

 

 זה לקדימה, זה לקדימה.   מר יוסף ניסן: 

 

ה  : חגית מ. מימון גב'   מתוך  כמה  להגיד  דצמבר  עד  מוכנה  אני  יעבור.    50,000- יישאר 

  ...₪ 

 

 כמה אתם צריכים עד סוף השנה.   מר כפיר מימון: 

 

   - הנה עכשיו המחשב של  מר יוסף ניסן: 

 

 אה כל פעם מאשרים תקציב, ואז יכולים להשתמש בו...   מר כפיר מימון: 

 

 )מדברים יחד(  

 

   - ... משמעות של תקציב  : חגית מ. מימון גב'  

 

 צרכים שוטפים של גידול ציוד.   פרופ' עפר לוי: 

 

 ₪.    8,000ק שהולך לך מחשב בהנדסה, זה  מספי  : חגית מ. מימון גב'  

 

עכשיו הלך מחשב בהנדסה, שתבינו נגמר הכסף, המחשב של אלעד   מר יוסף ניסן: 

 עובר אליה, כי אין לנו כסף, אמרנו טוב בואו נעביר בינתיים את המחשב של המהנדס.  

 

 אל מי?   פרופ' עפר לוי: 

 

 לשני.   מר יוסף ניסן: 

 

בו  מר כפיר מימון:  הם?  שירותים  כמה  צרכנו  השנה  כמה  סדרי,  את  רגע  נבין  או 

 כאלה של מחשוב טלפונים מדפסות?  
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 ₪.    50,000 : חגית מ. מימון גב'  

 

 זה לשנה?   מר כפיר מימון: 

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 וזה שנה, אבל לדעתי השנה היה קצת מעבר.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 אז מה אנחנו נאשר עכשיו כפול?   מר כפיר מימון: 

 

 לא, תאשר כפול אבל זה יישאר לך לשנה הבאה.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 מה זה יישאר, גם יכולים לגמור אותו בחודש.   מר כפיר מימון: 

 

 לא, זה לא הולך אבל, זה לפי הצורך. אנחנו לא מבזבזים.   מר יוסף ניסן: 

 

   - מה זה צורך? אתה יודע  מר כפיר מימון: 

 

 לפי הצורך.    לפי הצורך, זה  מר יוסף ניסן: 

 

 באיזה מינוס אנחנו עכשיו.   גב' ברוריה אליעז: 

 

לפחות   : חגית מ. מימון גב'   לי  יש  אבל  כלום.  אישרתי  לא  כי  במינוס,  לא  עוד  אנחנו 

15,000-20,000   ₪ -   

 

 אבל אין את זה בתקציב השוטף?   מר כפיר מימון: 

 

 אבל ככה זה כל השנים האחרונות.   פרופ' עפר לוי: 

 

 ... לתחזוקה, אם אתה צריך לתקן דברים קטנים.   : מימון   חגית מ. גב'  

 

 ₪ שהיה צריך?    50,000אז כל השנים, כל פעם הייתה פעימה של   פרופ' עפר לוי: 
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 כן, כן.   מר יוסף ניסן: 

 

אתה יודע לפעמים אתה עושה  היה גם יותר, היו שנים עם יותר כן.   : חגית מ. מימון גב'  

 פו.  כזה החלפה, לפני כמה שנים החלי 

 

 ₪ נו.    100,000הלאה, הורדנו בפסי האטה   מר יוסף ניסן: 

 

 זה רק בגלל שהורדנו, אז אמרתי טוב התפנה.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 העלית את זה עכשיו חדש?   גב' ברוריה אליעז: 

 

   - כן, כי רק היום הבנתי שזה  : חגית מ. מימון גב'  

 

   - כן, אנחנו ב  מר יוסף ניסן: 

 

   - י בפעם האחרונה מת  מר כפיר מימון: 

 

 נוגעים בתחתית כבר.   מר יוסף ניסן: 

 

 ₪?    ₪50,000, אישרנו    50,000- מתי בפעם האחרונה השתמשנו ב  מר כפיר מימון: 

 

 לפני שנה בערך, שנה קצת.   מר יוסף ניסן: 

 

 לקראת תחילת השנה.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 שנה חמישית...   מר כפיר מימון: 

 

 ₪. מחשב של הנדסה...    8,000ה חישוב אם מחשב אחד עולה לך  תעש  : חגית מ. מימון גב'  

 

   - מדפסות  מר יוסף ניסן: 

 

 שנים כאילו.    7-6לא יודע, יש לי מחשב במשרד   מר כפיר מימון: 
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 עובדים. זה לא כל שנה הולך מחשב.    50אבל תחשוב שיש לך   : חגית מ. מימון גב'  

 

 עמדות מחשב יש?    50 מר כפיר מימון: 

 

 עובדים יש במועצה.    50 : מ. מימון חגית  גב'  

 

 בסדר, אבל מי שעובד בשטח אין לו מחשב. כמה עמדות?   מר כפיר מימון: 

 

 ומשהו.    30 מר יוסף ניסן: 

 

 ומשהו לפחות.    30 : חגית מ. מימון גב'  

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 לפחות. אתה צודק שזה לא קשור לתחזוקה השוטפת.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 זה לא קשור לתחזוקה.   סן: מר יוסף ני 

 

 ₪ על מחשוב...    10,000...   פרופ' עפר לוי: 

 

   - שנים   6-5- אחד ל  מר יוסף ניסן: 

 

 תחשוב שזה בחינוך, תחשוב שזה ברווחה, תחשוב שזה...   : חגית מ. מימון גב'  

 

 טלפונים כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 אצלנו במחלקה.   : חגית מ. מימון גב'  

 

 הרווחה שייכת?    אה גם  גב' ברוריה אליעז: 

 

 )מדברים יחד(  

 

 לא, זה לא קשור לתקציב אבל, זה לא קשור לתקציב השוטף.   מר יוסף ניסן: 
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 תב"ר לא מוגבל בשנה...   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 המתנ"ס לא שייך?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 לא, לא.   מר יוסף ניסן: 

 

 ₪.    050,00- אז במשך שנים כל פעם מילאנו את זה ב  פרופ' עפר לוי: 

 

יהיה בעוד חצי שנה, אתה   מר כפיר מימון:  לוודא שזה לא  טוב, בפעם הבאה צריך 

 מבין. שזה יהיה לפחות לשנה.  

 

אגב אפשר לשלוח את הפירוט, תשלחי את הפירוט, היום ראיתי את   מר יוסף ניסן: 

   - זה, את הפירוט של ה 

 

   - בואו נגיד  פרופ' עפר לוי: 

 

בע  מר כפיר מימון:  לי  אין  עכשיו  לא,  שנאשר  רוצים    50,000יה  רק  אנחנו  אבל   ,₪

 חודשים.    3- לוודא שלא ישתמשו בזה עכשיו ב 

 

 מי מאשר את הרכש?  פרופ' עפר לוי: 

 

 אנחנו, מה זה.   מר יוסף ניסן: 

 

 ועדת רכש.   : עו"ד דוד יבורסקי 

 

 לא, ההערה הזאת חשובה.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 ה, השבוע לא אישרתי רכישה של מחשב.  אגב אפשר לצורך הז  : חגית מ. מימון גב'  

 

 את מה?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 השבוע לא אישרתי במקרה.   : חגית מ. מימון גב'  
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 את הרכש של מה?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 לא, מכשיר טלפון.   מר יוסף ניסן: 

 

 מכשיר, יש לפעמים אפשר רגע להסתדר.   : חגית מ. מימון גב'  

 

תראו, מכיוון שאנחנו, כמה שאנחנו עשירים אנחנו עניים  לא, אבל   גב' ברוריה אליעז: 

 בתקציב כל כך.  

 

 המועצה ענייה מה זה.   מר כפיר מימון: 

 

   - ובעניין הזה אני חוברת לכפיר, שלפחות  גב' ברוריה אליעז: 

 

 אין בעיה.   מר יוסף ניסן: 

 

 שלפחות זה יחזיק את השנה.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 טנדרט לאיזה טלפון מאשרים?  יש איזה ס  מר כפיר מימון: 

 

 לא, השנה הזאת.   גב' ברוריה אליעז: 

 

   - אם בהסכם מחויבים לתת טלפון  מר כפיר מימון: 

 

 .  22לא   גב' ברוריה אליעז: 

 

אייפון   מר כפיר מימון:  לקנות  צריך  לא בהכרח  ב   14אבל  פרו  לא,    6,000- פלוס   .₪

 אני שואל מי באמת מחליט?  

 

 )מדברים יחד(  

 

 מי עומד על זה?   מימון:   מר כפיר 

 



 

 72 

 אין לנו שליטה על זה.   מר יוסף ניסן: 

 

גודל של... שנותנים לבכירים   : חגית מ. מימון גב'   וקיבלתי סדר  אני בדקתי במסמכים 

 לפחות.  

 

 על מה?   גב' ברוריה אליעז: 

 

 ... על טלפונים.   : חגית מ. מימון גב'  

 

טלפונים, תחסכו את הכסף    טוב, את ההסכמים הבאים תעשו בלי  מר כפיר מימון: 

 הזה, כאילו מה. היום בן אדם בא בלי טלפון?  

 

 טוב אוקיי.   מר יוסף ניסן: 

 

 באמת. קחו את זה בחשבון כאפשרות.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 בסדר.   מר יוסף ניסן: 

 

 תשלמו במשכורת, תביאו אנשים...   מר כפיר מימון: 

 

 רבה.  ₪. תודה    50,000טוב, מי בעד   מר יוסף ניסן: 

 

 מה מספר התב"ר?   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 .  2022נקרא ציוד מחשוב לתשתיות    408 : חגית מ. מימון גב'  

 

החליטה :  החלטה  המועצה  לאשר    מליאת  אחד  תב"ר  פה  מחשוב    084הגדלת  ציוד 

 . ₪ מהקרן לעבודות פיתוח   50,000- ב   2022לתשתיות  

 

 שיבה ננעלה. יה

_____(-) _____ 
 יוסף ניסןמר 
 מועצה ה ראש

_____(-)_ ____ 
 גב' עדנה זטלאוי
 מזכירת המועצה 
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