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  ר "פע עבירות כולל המועצה ראש דווח – 2 סעיף ל 

ז.  טנר. נעשה קצת שע" טוב, חברים. בואו, אנחנו קצרים בזמן. אנחנו נתחיל בדיווח עבירות פע   מר יוסי ניסן:

צריך חומר שאבי צריך להביא מהמשרד, אז זה יותר מתאים. טוב, אני באמת שמח לבשר ולעדכן את כולם  

ר. נמצא איתנו גם ג׳יי אר. חשוב לציין שזה השם המקורי,  "רות הפעאחוז בעבי  17שאנחנו כרגע בירידה של 

זה לא מישהו ששינה את השם. ג׳יי אר החליף את אהרון והיה גם טקס עם מפקד המחוז ואנחנו בונים עליו  

בשנה    74עבירות השנה לעומת    62-גדולות. טוב, אז אני רק אתן דיווח ואני אתן לך לדבר כמה דקות. אנחנו ב 

היו    שעברה במיוחד,  גבוהה  לא  יחסית  הייתה  שנה שעברה  שנים    90שגם  היו    120-130  בלהביםעבירות. 

 עבירות בעבר, אז ככה זה חשוב לציין ואני מעביר את רשות הדיבור. 

אז ככה, ערב טוב לכולם. היה לי מאוד חשוב להגיע, גם יוסי הזמין וגם דני. אני ג׳יי אר, זה    מר ג׳יי אר:

את הנגב. עשיתי את כל   מצוין י בגדול תושב באר שבע, כל החיים גר בבאר שבע, אז מכיר השם האמיתי. אנ

התפקידים שיש בנגב. תפקיד האחרון הייתי מפקד ימ״ר לכיש, קצת עברתי לאזור הים וחזרתי כרגע לתחנת  

פו של דבר,  . מה שחשוב לי בסופו של דבר, אני גם אמרתי ליוסי, בסומצויןרהט. גם את תחנת רהט אני מכיר  

נכון שכל הקשב של מנהל תחת רהט לאורך שנים זה המגזר הערבי, בתחנת רהט, ערבים כל מה שנוגע. אני  

אמרתי לו בסופו של דבר, להבים, זה היישוב הכי גדול שיש לנו פה וצריך לקבל את היחס ההולם. בגלל זה  

המש״ק, את אחד השוטרים הכי  משבוע הבא בעזרת השם, בגלל מכרז, יהיה פה מש״ק, ואני שם פה את  

חזקים שלנו בתחנת רהט מסיבה אחת. בסופו של דבר השוטר הזה אמור לנהל את הכל, אמור להיות פה  

עם הקהילה ואמור רק להניע פה מהלכים ואני חושב שבסופו של דבר הוא הציג    מצוין בקשר, יש פה קשר  

ר. פעם היה  "מועצה בהתחלה מציג נתוני פער. פעם ראשונה שאני שומע את ראש ה" פה את הנתונים של הפע

ר. זה לגבי הסיפור ואני  "מאמר כזה, אמנון אלקלעי, מי שזוכר בתקופה, הוא ישר היה מתחיל עם נתוני פע 

מאוד חשוב לי הממשק עצמו. חשוב לי מאוד הממשק, באמת, בין התושבים לבין המשטרה, מאוד.  -מאוד

קהילה לא בשלה ושם אין יותר מדי מה לדבר. כשהקהילה היא  ואני מאוד מאמין בזה. יש מקומות שבהם ה 

ולא סתם אמרתי, אתם   לפה  זה אני תולה המון באותו ממשק שיכנס  בגלל  אחרת צריך להתנהג אחרת, 

 - תרגישו אותו גם בנוכחות שלו, הוא אחד המש״קים. החזקים ברהט

 מה התפקיד של המש״ק? הוא לא שוטר קהילה?  גב' רונית דמרי עייאש:

 כן, שוטר קהילה. אני אסביר לכם. מר ג׳יי אר:

 עד עכשיו קראנו לזה שוטר קהילתי, היום אתם קוראים לזה אחרת. גב' רונית דמרי עייאש:

זה בגדול, מפקד שאינו קצין. בגדול, שוטר הקהילתי של להבים, נקודה. בסדר? הוא חי להבים,    מר ג׳יי אר:

ר וזה אומר מבחינתי  " פה את הכל. בסדר? הוא הציג פה נתוני פע  הוא צריך לנשום להבים, הוא צריך להכיר

דירה אחת זה יותר מדי. אבל, במציאות הקיימת, אנחנו מודעים ליכולות, אבל באותה מידה ראיתי גם את  

ההתפתחות הטכנולוגית. באתי מהימ״ר, באתי מהאולימפוס, ארגוני פשיעה, בסוף הטכנולוגיה לא יכולה  
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י ביקשתי חלק מהדברים ויוסי כבר נתן אור ירוק. יש פה מערכות שאנחנו חייבים אותם,  למנוע פה הכל. אנ 

אנחנו מקבלים התראות. זה הכל טכנולוגיה, אתה פשוט    ותברגע שאנחנו מחברים אותם למשטרה, אז בשני

משחק פה את המשחק הרבה יותר קל. המש״ק יעשה את כל הדברים האלה. מאוד חשוב לי הקשר שלו ובלי  

קשר לזה, גם הסיפור של מג״ב, כי בסופו של דבר יש פה מרכז וככל שיהיו פה הרבה יותר ניידות, הרבה יותר  

שוטרים, יהיה הרבה הרבה יותר טוב. עכשיו, יש פה נוכחות. כספומטים, אני מכיר את הכל. קיבלתי סקירה  

בל מה שכן, בסוף כשרואים  על הכל. אני יודע מה קורה. יש דברים שהם לא בשליטה שלי ולא בשלכם, א

ניידות משטרה ורואים חיכוך ורואים בדיקה, אז הכל משתנה והרבה הרבה יותר קל. גם לי ואני חושב שגם  

הקהילתיים שצריך לעשות, אתם תרגישו אותו. גם מבחינת שיתוף הפעולה    לפרויקטים לאזרחים. מעבר  

זה הסיפור של המתנדבים. אנחנו צרי כל  ואחד הנושאים החדשים  עם  כי תחנת רהט  כים לשמור עליהם 

שוטרים שזה כלום ואתה צריך להתפרש על כל האזורים    100היכולות שלה והכל, כל הגזרה, מונה סך הכל  

בתמיכה   חזק  מאוד  שהוא  מקום  דבר  של  בסופו  כי  לי  חשוב  מאוד  זה  ובגלל  המון  אותנו  מושכת  ורהט 

ניידות וזה המון. אתם צריכים להבין, זה כמו    3-4יות פה  קהילתית זה יותר קל. כלומר, בין לילה יכולות לה 

אפקט הבלון. הוא רואה כוח, הוא לא יבוא לפה, הוא ילך למקום אחר. וכן, יש קשר עם הקב״טים, דני, אני  

מכיר אותו שנים עוד מבאר שבע כשעבדנו יחד. הוא בראש של פשיעה, הנתונים האלה ישתנו. אני אמרתי גם  

של בן אדם שנכנסים אליה בתוך הבית זה המון וזה אסון. כשמישהו נכנס לתוך בית של    ליוסי. דירה אחת

בן אדם זה הדבר הכי גרוע שיש ואני מקווה שנצליח לעמוד ביעד, כמובן בשיתוף פעולה של כולם. אז אם יש  

 - ה. יש לנו פה אירוע חריג ח למישהו משהו שהוא רוצה לשאול אותי וזה בשמ

מה התכנית לעשות אחרת כי תמיד היה לנו שוטר קהילתי למשל. מה, זה נשמע    אש:גב' רונית דמרי עיי

 כאילו הבאת מש״ק, אבל תמיד היה לנו שוטר קהילתי. 

 - לא, את יודעת מה ההבדל  מר ג׳יי אר:

 אני מנסה פשוט להבין.  גב' רונית דמרי עייאש:

קוס, הוא לא יותר טוב מהמש״קים  פו-זאת שאלה טובה. כי בסוף המש״ק הזה הוא לא הוקוס מר ג׳יי אר:

ויודע להשתמש באמצעים הקיימים, הוא הרבה יותר   האחרים, אבל מש״ק שיודע להשתמש בטכנולוגיה 

כניסות, את  בגדול, כלומר בהבנה של להבים. שתי  יותר. הרי, להבים היא קלה  צריך    האפקטיבי. הרבה 

י שנכנס, מודעים אליו. אותו מש״ק צריך לדעת  לעשות כמה פעולות טכנולוגיות ואני יכול להגיד לך שכל מ

לתפעל. יש פה ביטחון, יש פה אבטחה, יש פה המון ניידות. צריך לדעת לתעל את אותם אנשים. אני ואת  

כשישנים וכל אחד ישן בבית, אז יש פה ניידת שמסתובבת ואם אני מכווין אותו נכון, אומר לו שמע, לך על  

 ס, עצם הנוכחות שלו שם.אזור ספציפי, גם אם הוא לא תפ

 רק שנייה, זה לפרוטוקול? לא?  מר יוסי ניסן:

 את יכולה לרשום. מר ג׳יי אר:
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 בשביל מה? אנחנו צריכים לתת רעיונות למישהו? אפשר להוריד את זה? מר יוסי ניסן:

 אם תגידו שאתם לא רוצים את זה לפרוטוקול נמחק את זה.  :גב' עדנה זטלאוי

אתם תספיקו להכיר אותו. אני, בסופו של דבר, מה שאני חושב זה מה שאני אומר. בסופו של    מר ג׳יי אר:

דבר אני אומר, כן צריך שיתוף פעולה של כולם ולא סתם רוצים מתנדבים. מתנדבים, ויהיה בסיס הפעלה,  

אנשים, וכן, אני בונה על אותו מש״ק. אני בונה על אותו מש״ק שהוא כמו ראש המועצה,  נוכל לגייס פה יותר  

 יוסי. כולם פה יכירו אותו. 

 אתה יודע מה אנחנו צריכים? אתה יכול להפסיק את ההקלטה?  מר יוסי ניסן:

 הפסקת הקלטה * 

, כי יש לנו אחוזים שירדו  על פי השיחה שהייתה לנו והגישה, אני באמת תולה תקוות גדולות  מר יוסי ניסן:

מאוד קשה. אני יודע את זה, אני חי את זה ונדרשת עבודה מעבר למה  -אחוזים, לשמר את זה, זה מאוד  17-ל

שעשינו תמיד. כמו שאנחנו רוצים לפתוח את המוקד הרואה בתחילת השנה, מה שראית כבר, את המצלמות,  

יפו פה עוד נדבך, עם המתנדבים עם המשטרה. כמו  גם התקנו. ולהוסיף פה יחידת מג״ב. אלה דברים שיוס 

שדיברנו על הכניסות. צריך לשנות כל הזמן שגרה וכל הזמן לשנות חשיבה ואת זה אנחנו נעשה יחד איתך  

נעשה הפסקה של המליאה ואנחנו עוברים   ואני בטוח שגם נצליח. תודה רבה שבאת. טוב, חברים אנחנו 

 למליאה, תכנון ובנייה. בסדר?

 הפסקה * 

 אישור פרוטוקולים – 1סעיף ל

 8/11/22מיום  7/22ישיבה  .1.1

 8/11/22ישיבה ה' שלא מן המניין מיום  .1.2

 מישהו מתנגד? , 8/11טוב, חברים. יש כמה עדכונים קצרים. אישור פרוטוקולים, ישיבה   מר יוסי ניסן:

 פה אחד.   גב' עדנה זטלאוי:

 

 

 החלטה
 וקולים :הפרוטאישרה פה אחד את מועצה מליאת ה

 .  8/11/22וישיבה ה' שלא מן המניין מיום   8/11/22מיום  7/22 ישיבה
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 המשך  –כולל עבירות פע"ר  דווח ראש המועצה - 2סעיף ל

שהחליט על הקמה של המלצה של המשולש הצפוני כשטח מועדף לדיור. זה לא    היה ותמ״ל  מר יוסי ניסן:

החלטה שלנו, זאת החלטה של המדינה, יש ועדת שרים שהוקמה לטובת העניין הזה. אני מודה כאן, שאני  

 - אתנגד להקמה של כמות כזאת של יחידות דיור. אגב, זה הועבר אלינו

 שאמרתי כל הזמן, שאני רוצה לבנות שם בצפון.  אה, אתה מודה בזה עכשיו מר שלומי שטרית:

 -כאן, אני אתנגד יעזה לא קשור אלינו, הם רוצים, זאת המטרה. אני מוד מר יוסי ניסן:

 - קודם כל, ברור מר שלומי שטרית:

 - בר אלינוועשיקימו כזאת כמות של יחידות דיור. אגב, עצם זה שזה ה  מר יוסי ניסן:

 רי הבחירות אל תתעסק בזה.בבקשה עד אח מר שלומי שטרית:

 בסדר. מר יוסי ניסן:

 ם.סהשבוע פור עו"ד דוד יבורסקי:

 -זה ברור שזה כישלון של יוסי ניסן בנושא מר שלומי שטרית:

 - כן ברור מר יוסי ניסן:

 - לא טיפלנו בנושא הזה איך שקיבלנו מר שלומי שטרית:

 - שלך בממשלה הקשרים  , לא, אתה מר יוסי ניסן:

 ביחד מדברים * 

 בגרוש. בסדר. אתה באמת מאמין למה שאתה אומר?  דמגוגיהבסדר שלומי, בלי  מר יוסי ניסן:

 למה אני לא יודע? לא הייתי איתך ועם אלעד בסכסוך שם? מר שלומי שטרית:

 - טוב, בקיצור. אנחנו כמובן נתנגד, בטח לכמות כזאת מר יוסי ניסן:

 - לא כמות כזאת מר שלומי שטרית:

 אבל תן לסיים. אתה מפריע לי. אני אתן לך לדבר אחר כך ותדבר.  ן:מר יוסי ניס
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 אוקיי.  מר שלומי שטרית:

כשלהבים ביקשה את השטח הזה, היא אמרה שלהבים נמצאת על גבולות היישוב למעשה    מר יוסי ניסן:

שראל,  ואין לה לאן להתפתח. גם מבחינת דיור וגם מבחינת תעשייה, מסחר וכולי ובאמת, המנהל, מדינת י

כבר הצפיפות שתהייה    הדרך ועדת גבולות נתנה לנו את הקרקע הזאת. בהחלטה של ועדת הגבולות נקבע

תמם ונדע על  יבמשולש הצפוני ליחידות דיור. זאת אומרת, זה לא משהו שנולד אתמול. בסדר? אז בואו לא נ

 מה אנחנו מדברים. 

 דובר? מעל איזה שנה  פרופ' עופר לוי:

דניאל ניתח את הדו״ח    גילחמש שנים לפחות. עוד לפני שאני הגעתי. בזמנו עוד  -דובר על ארבע   ניסן:מר יוסי  

הזה, אני זוכר. הוא אמר כמה יחידות דיור, כמה זה. בקיצור, זה המצב כרגע. זאת לא החלטה שלנו, זה  

. לא יתכן שיחליטו  בניגוד לדעתנו, לא התייעצו איתנו. היה פה גם השר וגם אמרתי בפניו את הדבר הזה

החלטות ללא שיתוף המועצה. אבל ככה זה במדינה. איך אמרו לי? ראשי הרשויות לא רוצים יחידות דיור.  

יחידות דיור ואין ברירה. אחרת המחירים עולים ולזוגות צעירים אין יחידות דיור.    200,000המדינה צריכה 

כן, בנושא של ההתנגדות לקחנו יועץ תנועה וקיימנו   אנחנו מכירים את זה. זה בעניין הזה. רציתי לעדכן, גם

ההתנגדות של שרונים אני מדבר כרגע. לקחנו את כל מה שצריך על מנת לעמוד על הערכים שלנו ועל    ,את כל

יחד עם פרופסור    ,שמלווה אותנו  קמינצקי מה שהחלטנו איך יראה היישוב ולכן לקחנו את עורך דין אמיר  

 . אבי גרוס

 תזמין אותם לפה.  ית:מר שלומי שטר

לחודש הזה להגיש את כל הנתונים. כל מה    15-אני אזמין אותם בשמחה, כן. יש לנו עד ה  מר יוסי ניסן:

 שביקשו, כל מה שביקשו קיבלו, כולל יועץ תנועה, כולל ספירות תנועה, כל הניתוחים שיש.

 מי היועץ תנועה שלקחתם?  מר שלומי שטרית:

 שהו. יעקב אחד מ  מר יוסי ניסן:

 משהו.  תומר  גב' עדנה זטלאוי:

 הבאת חוות דעת שלו?  מר שלומי שטרית:

 כן, עכשיו הוא צריך להגיש חוות דעת. בתחילת השבוע יגיש לו חוות דעת ועם זה הוא יתקדם.   מר יוסי ניסן:

מדי.    . זה מאוחר15-והיום זה. המועצה הבאה שלנו היא אחרי ה   15-אם יש לנו זמן להגיש עד ה  גב' עדי זנד:

 - מתי נקבל מהם דיווח מתי נתדיין על זה
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 ברגע שאמיר יסיים את העבודה נעביר לכם את הדו״ח שלו. אין שום בעיה.  מר יוסי ניסן:

 -לא, אנחנו רוצים גב' עדי זנד:

 אפשר להזמין אותם למועצה הבאה.  מר שלומי שטרית:

 אין בעיה. אין כרגע את הנתונים.  מר יוסי ניסן:

 זה מאוחר מדי. גב' עדי זנד:

 . והתהמהמנ. גם בזה והתהמהמנכן,  מר שלומי שטרית:

 בסדר. מר יוסי ניסן:

 - הנושא הזה מספיק חשוב כדי שתהייה לזה :מר אבי רותם

 - המועצה  כמהנדסאתה,  מר שלומי שטרית:

 אבי אשם, בסדר. מר יוסי ניסן:

 הכתפיים שלי לא מספיק גדולות.  אבי רותם:

 לא, אבל לפני שלושה חודשים הייתם צריכים להגיש את חוות הדעת. מר שלומי שטרית:

ניסן: יוסי  ועדכון    מר  תמיכות  ועדות  המלצת  אישור  עוד.  לנו  יש  מסיים.  אני  חברים,  אשם.  אבי  טוב, 

 התבחינים. 

 המשולש הצפוני.  לא, אנחנו רק רצינו לשמוע לגבי שכונת מר שלומי שטרית:

 כן.  מר יוסי ניסן:

אתה נגד דיור בכלל או שאתה בעד דיור בקטנה? שיהיה דיור, אבל לא. או אזור תעשייה    מר שלומי שטרית:

 הכל. תחליט, תהייה עקבי פעם אחת וישר. יש דיור שם או אין דיור?-הכל-לגמרי הכל

 קודם כל, זאת לא ההחלטה שלי.  מר יוסי ניסן:

 - אתה, מה הדעה שלך? אתה מתנגד לכל דיור  ית:מר שלומי שטר

 אני עוד לא גיבשתי את הדעה שלי.  מר יוסי ניסן:
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 - לא גיבשת, אוקיי. אז להבים הולכת להיות עיר  מר שלומי שטרית:

 ברור, שלומי, אז איך תבחר עוד הפעם?  מר יוסי ניסן:

גם שם מעבר ליוסי, בונים מעבר לכביש. אם בונים שם את שכונת שרונים, אנחנו עיר.    מר שלומי שטרית:

 אז תגיד את זה. 

 מה זה עיר, שלומי?  מר יוסי ניסן:

 אלף תושבים. אופקים הייתה עיר קטנה, מה שנקרא.  20 מר שלומי שטרית:

 אלף אתה עיר.  20-זאת אומרת, מעבר ל מר יוסי ניסן:

 כן. מר שלומי שטרית:

 כמה תושבים יש בלהבים היום?  מר יוסי ניסן:

 יש הגירה שלילית.   מר שלומי שטרית:

 מאיפה אתה ממציא את הדברים האלה? איך אתה קובע הגירה שלילית? מר יוסי ניסן:

 כי אנשים משכירים הרבה, בורחים.  מר שלומי שטרית:

 בורחים?  מר יוסי ניסן:

 כן. מר שלומי שטרית:

יום ואתה אומר להם הגירה  -מה אתה מתבסס? הרי אתה מדבר עם תושבים יום  על סמך  מר יוסי ניסן:

 שלילית. 

 - מגיעים צעירים, אבל  מר שלומי שטרית:

 בלהבים שאתה אומר הגירה שלילית.האחרונה שנה בבוא תסביר לי מה קרה  מר יוסי ניסן:

. תראה את המצב  תסתכל כמה בתים עומדים למכירה, תראה כמה מגרשים למכירה  מר שלומי שטרית:

 ביישוב. 

 אני שואל על סמך מה אתה מתבסס?  מר יוסי ניסן:

 , תראה כמה מוכרים. 2תפתח יד  מר שלומי שטרית:
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על סמך איזה נתון אתה מתבסס אבל? שלומי, תסביר לנו, על איזה נתון אתה מתבסס שאתה    מר יוסי ניסן:

 קובע שבלהבים יש הגירה שלילית? 

 אני חי את היישוב. אני, כל מקום שאני מדבר עם חברים. כל אחד, עוזב, מכר, כולם.  מר שלומי שטרית:

 כולם?  מר יוסי ניסן:

 צעירים חדשים, לצערי זה כך.  המון.-המון -כן. המון  מר שלומי שטרית:

 זאת אומרת, יש פה הרבה נכסים ריקים, לפי מה שאתה אומר.  מר יוסי ניסן:

הם לא ריקים, מגיעים הבני דודים. מה אתה לא מבין? אתה לא רואה את זה? שאתה    מר שלומי שטרית:

ת זה, אתה לא יודע  מוביל את היישוב ליישוב מעורב? אתה לא רואה את זה. זאת הבעיה. אתה לא רוצה א

 לטפל בזה. 

 אני שאלתי על הגירה שלילית, אתה מדבר עכשיו על משהו אחר.  מר יוסי ניסן:

 אז אני מסביר לך במה זה מתמלא, בבני דודים שלך.  מר שלומי שטרית:

 - רגע, אבל מר יוסי ניסן:

יוסי, בוא לא נמשיך. לא נעים לי להביך אותך, עזוב. כולם פה יודעים שאני אומר אמת.    מר שלומי שטרית:

יש פה מישהו שחושב שאני לא אומר אמת? באמת. על זה צריך לנהל דיון, לשים את זה לשולחן ולבדוק מה  

 קורה, אבל בואו נעבור נושא.

 אבל אין לך נתונים באמת. יש לך נתונים?  מר יוסי ניסן:

 אני חי את היישוב, יוסי.  ומי שטרית:מר של

 טוב.  מר יוסי ניסן:

 אישור המלצת ועדת תמיכות בעדכון התבחינים  – 3סעיף ל

 תמיכות.  :עדנה זטלאויגב' 

זה בעקבות העובדה שהעברנו את עיקר התמיכה בסעיף תמיכות של הצופים לתקצוב דרך    :עדנה זטלאויגב'  

 המתנ״ס. הלכנו ותיקנו את התבחינים. 
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אלף שקל כרגע? נכון לרגע זה? אני    900  ן בגירעועדנה, רק סליחה. לפני הדיון. אנחנו    מר שלומי שטרית:

ובעד.   בעד  בעד,  להצביע  לפני שאנחנו מתחילים  לדעת,  בעד  רוצה  אני  ספר,  הבית  בעד  הצופים,  בעד  אני 

 לכולם. 

 , זה מתאים לתקציב התמיכות. ישלומ  :עדנה זטלאויגב' 

 - לדעת, אם אנחנו מר שלומי שטרית:

רגע, אני אגיד משפט על זה. זה מקטין את תקציב התמיכות, אבל מאחר והתמיכה הזאת    גב' דורית כהן:

 אלף שקל. הכל נרשם פה.  900-תוך הגירעון של העברה להקצבה, היא כבר משוקפת בדו״ח הזה, ב

 אנחנו צריכים לאשר את הגירעון.  מר שלומי שטרית:

 * מדברים ביחד.  

תנו לי להשחיל מילה. זה אומר שזה עובר מוועדת תמיכות לתקצוב. אותו כסף עבר    גב' רונית דמרי עייאש:

 מפה לפה. סבבה. 

 - ירעוןלכן שאלתי אם אנחנו באמת בג  מר שלומי שטרית:

 אנחנו כן, אבל לא בגלל זה.  גב' רונית דמרי עייאש:

 * מדברים ביחד.  

בדו״ח.  עדיין  לא, רגע. אם זה היה תמיכה, מאחר והיא לא שולמה, לא היית רואה את זה    גב' דורית כהן: 

 - מאחר וזה הפך להיות תקציב, עמדתי על זה שזה יהיה רשום כהוצאה בדו״ח. כמובן, שלושת רבעי ממנה

 שנה, ברור.  3/4ה  כי עבר ' רונית דמרי עייאש:גב

מאשרים לחלק    תבגירעונוחברים, אז רק שתדעו שאתם לא פיירים, כי אתם עכשיו    מר שלומי שטרית:

לצופים, לבתי הספר, לכולם ולכולם, אני אוהב את כולם ולכולם אני אצביע בעד, אבל אתם מגבירים את  

 הגרעון פה. שתדעו את זה רק.

 מי מגדיל את הגרעון?  ניסן:מר יוסי 

, אנחנו חייבים לאשר תמיד  2023אני עוד לא הסברתי. אנחנו אישרנו את התבחינים לשנת    גב' עדנה זטלאוי:

, כללו את הצופים. כללו תנועת נוער  2023לפני הראשון לספטמבר ולכן התבחינים שאושרו באוגוסט לשנת  

ה ולסדר את התבחינים באופן כזה שאנחנו מוציאים את  ולכן, התשומה הייתה עלינו להתכנס, לשנות את ז

 - הצופים וכדי
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 בסדר גמור, סמנטי ביותר.  גב' רונית דמרי עייאש:

 - אז זה מופיע בפרוטוקול וצרפנו גם את התבחינים גב' עדנה זטלאוי:

 - וזה הדבר היחידי שירד, הצופים ירדו וכל הפעילות עברה לתקציב גב' רונית דמרי עייאש:

 השינוי הוא בסעיפי התבחינים ובשיעור של כל אחד מהם.  גב' עדנה זטלאוי:

 סגור. גב' רונית דמרי עייאש:

 טוב, חברים, מי בעד?  מר יוסי ניסן:

 פה אחד.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 אישור המלצת ועדת מילגאים  – 4סעיף ל

 אוקיי. אישור המלצת ועדת מלגאים. כפי שידוע לכם,  מר יוסי ניסן:

שנייה, תן לי. בגלל שאישרנו תבחינים לפני הראשון בספטמבר ואחרי זה קרה הפיצול    גב' עדנה זטלאוי:

צוב ולא דרך תמיכות, באנו ושינינו את התבחינים לפי הסדר החדש. כלומר, ללא  שהצופים יקבלו דרך תק

 - תנועת נוער, כי היא מתוקצבת ושינוי בשיעורים של האחרים. יש החלטה להוציא את הצופים מתמיכות

אני מבין, אבל כשהיא ניצבת בתקציב שנתי. לוקחים בחשבון הכנסה. כאילו, כמו שפעם    מר כפיר מימון:

 - היה גם תמיכה ולא רק מהכנסות

 לא, העברנו סכום קבוע. ההפך, זה יותר טוב. מר יוסי ניסן:

 מדברים ביחד * 

ש לכם פה את  ת ועדת מלגאים. חברים, יצ. אישור המל4טוב, חברים, אנחנו עוברים לסעיף    מר יוסי ניסן:

 - הפרוטוקול של ועדת מלגאים. לפי החתכים, לפי המשימות של כל

 ועדת מלגאים זה ועדה שהוקמה בפורום של המליאה.  :רונית דמרי עייאשגב' 

 נכון.  מר יוסי ניסן:

 החלטה
 2023לשנת  עדכון התבחיניםו את המלצת ועדת תמיכות פה אחד מועצה מאשרת מליאת ה
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 אז ישתתפו אותם אנשים שהוגדרו בוועדה?  גב' עדי זנד:

 הנה, תקראי.  מר יוסי ניסן:

אני קראתי. רגע, רגע ועדת מלגות. למה אמרתם מלגאים? ועדת מלגות כללה ארבעה חברים.    גב' עדי זנד:

 את ברוריה כיושבת ראש, אותי כחברה, את שגית ביתן ואת יוסי ניר. 

 יוסי ניר?  מר יוסי ניסן:

י  כאן, אנ  שמצוינותכן, אנחנו ארבעת חברי הועדה. אני חייבת להגיד שבאף אחד מהישיבות    גב' עדי זנד:

שואלים אותי אם    4-בטוח לא הייתי. גם לא קיבלתי שום הזמנה וגם כל האנשים שנמצאים פה. בחמישה ל 

 . קצת בעייתי. האני מגיע 4-ב

 נבדוק את זה, אני הבנתי שהוזמנת. ככה הבנתי.  מר יוסי ניסן:

 אבל איפה האחרים? זאת לא אותה ועדה.  גב' עדי זנד:

 - יא מתפטרת, בגלל שהיאה הודיעה שלא, שגית   מר יוסי ניסן:

 - אין דבר כזה. סליחה, אתה צריך להעביר את זה למליאה גב' עדי זנד:

 לא, מישהו שפורש לא, מישהו שמצטרף כן. מר יוסי ניסן:

 אתה חייב למנות. עדנה?  גב' עדי זנד:

 כן.  גב' עדנה זטלאוי:

 - עדנה, החלפת משתתפים בוועדה  גב' עדי זנד:

 - לפה, זאת מישהיזאת לא הח מר יוסי ניסן:

 אני שאלתי שאלה, לא אותך.  גב' עדי זנד:

 זאת ועדת רשות. גב' עדנה זטלאוי:

 - מה זה משנה, יש עשרות ועדת רשות  גב' עדי זנד:

שנייה, שנייה, שנייה. זאת ועדת רשות. בוועדה צריך שיהיו בה לפחות שלושה אנשים.   גב' עדנה זטלאוי:

 ארבעה אנשים. דוד, תקן אותי אם אני טועה. לפחות. הוועדה, מלכתחילה, אושרה כ
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 כן. עו"ד דוד יבורסקי:

אם פרש אחד מהועדה ונשארו שלושה, אפשר שהועדה תמשיך בשלושה חברים, אבל צריך    גב' עדנה זטלאוי:

 - לדעת

 אבל גם השלושה אינם פה.  גב' עדי זנד:

 חברי הועדה ידעו ששגית פרשה?  גב' עדנה זטלאוי:

 לא.  גב' עדי זנד:

 ויוסי ניר, גם הוא לא מוזמן.  גב' עדנה זטלאוי:

 - הוא לא רשום. הוא לא הוזמן, הוא לא ידע גב' עדי זנד:

 מה לא ידע? מר שלומי שטרית:

 - הנושא הזה מר יוסי ניסן:

 מדברים ביחד * 

 . קייבדחברים, הנושא הזה  מר יוסי ניסן:

 מדברים ביחד * 

אלף שקל המועצה מחלקת פה מלגות ואין פה ועדה שמאשרת את זה. משהו מדהים    200  מר שלומי שטרית:

 - שקורה פה במועצה. יושב פה מבקר מועצה, שומע את זה

 מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אתה רוצה?  מר שמואל לביא:

רוצה רק לציין לפרוטוקול שהיוזמה בנושא של המלגות הייתה שלי. אני    שלומי, אפשר? אני  גב' עדי זנד:

 באתי עם היוזמה הזאת לפני שנתיים. 

 איזה יוזמה?  מר יוסי ניסן:

 - עם היוזמה  גב' עדי זנד:

 ואני התנגדתי.   מר שלומי שטרית:
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דמנות. בואו נחזק  ברוריה ואני באנו אליך לישיבה אצלך במשרד, ואמרנו לך, יוסי, יש פה הז  גב' עדי זנד:

 שלי, לא שלך.  . את הכוח הצעיר ביישוב

 מי שהלך לפגישה במפעל הפיס וקידם את זה, זה היה אני.  מר יוסי ניסן:

אני לא צריכה ללכת למפעל הפיס. לא לקחתי לך את הקרדיט של ללכת למפעל הפיס, דיברתי    גב' עדי זנד:

 התנהל לפי מה שהיה צריך להיות. על היוזמה. אני שמחה להגיד לך שהשנה שום דבר לא 

 שום ביקורת לא הייתה, הוא חילק לכל מי שהוא רצה. רק לוותיקים. מר שלומי שטרית:

 אוקיי, טוב. אנחנו עוברים לנושא הבא, חברים. מר יוסי ניסן:

 רגע, שנייה. גב' עדי זנד:

 - זה לא מתקיים, איך אפשר גב' עדנה זטלאוי:

 - . תהיה בדיקה לגבי הזמנה של עדי לוועדהר היוםיורד מסדטוב,  מר יוסי ניסן:

 לא, ושל יוסי, מהבחינה הזאת של כל התנהלות קיום הועדה לפי הנוהל שצריך להתנהל שם.  גב' עדי זנד:

 אין בעיה, אם צריך נקיים אותה עוד הפעם. אין שום בעיה.  מר יוסי ניסן:

 יש לך רל״ש, איפה הוא?   מר שלומי שטרית:

 

חודשים נוספים ותנאי השירות והשכר )אושר    3  -בי רותם ל א אשרור הארכת העסקה של אינג'    –  5סעיף  ל

 פה אחד בווצאפ(  

 - בווטסאפאישור הארכת העסקה של אבי רותם לשלושה חודשים נוספים. אישרנו את זה  מר יוסי ניסן:

 , זה כולל את השכר, זה כולל את המשרה, זה כולל הכל. בווטסאפאישרנו  גב' עדנה זטלאוי:

 גם, בלי מהנדס, בלי גזבר, בלי כלום. תגיד לי, יוסי, הגזבר עוד מתמודד במצפה רמון?  מר שלומי שטרית:

 לא יודע.  מר יוסי ניסן:

 מה זה לא יודע? כן או לא? יוסי, מה יהיה, יוסי. מה יהיה. אני לא צוחק, בא לי לבכות.  מר שלומי שטרית:

 זה תהליך. גב' עדנה זטלאוי:
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 ד? אוקיי. כן, חברים פה אח מר יוסי ניסן:

 , נכון? יופי.5רגע, בסעיף  גב' עדי זנד:

 

 ₪ במימון משרד החינוך   19,925,749חטיבת ביניים להבים על סך  428אשרור תב"ר  – 6סעיף ל

אישרנו את התב״ר בישיבה הקודמת. לאור הערתו של המבקר,   .6טוב, אנחנו עוברים לסעיף  מר יוסי ניסן:

 - אנחנו מביאים את זה שוב על מנת לעשות את זה לפי, מה שנקרא לפי הספר

 - אבל לא אישרת תב״ר, אל תגיד משהו לא נכון רונית דמרי עייאש:גב' 

אני רוצה להגיד משהו בנושא. אני רוצה לומר למה אני מתנגד. אני לא מתנגד לתושבים    מר שלומי שטרית:

האלה, אני לא מבין למה כולם מתייחסים פה לחטיבת ביניים. אין פה חטיבת ביניים, יש פה בית ספר תיכון.  

 - למוד פה בית ספר תיכון הולכים ל

 על סמך מה אתה אומר את זה?  מר יוסי ניסן:

. אנחנו הולכים לבנות פה  אסיים ואתה תדבריוסי, הסבירו לך את זה כולם. יוסי, אני    מר שלומי שטרית:

 - בית ספר תיכון

 אבל כתוב פה חטיבת ביניים.  עו"ד דוד יבורסקי:

 לי"ב  לא, זאת חטיבה צומחת שתגיע בסופו של דבר מר שלומי שטרית:

 תגיד, אתה היית בישיבה הראשונה עם המחוז, נכון?  מר יוסי ניסן:

 כן. מר שלומי שטרית:

 אז איך אתה כותב בפייסבוק על סמך דעתך, איך? איך?  מר יוסי ניסן:

ת פה בית ספר תיכון. אתם  מה אני חושב. אתה הולך לבנו  לומראני יוסי, תן לי בבקשה  מר שלומי שטרית:

עובדים פה על התושבים, הם לא מבינים שהולכים לבנות פה בית ספר תיכון. יכול להיות שזה בסדר, לא  

ה פה עבודה טובה בנושא אם זה נכון או לא נכון לילדים. לי אין ילדים קטנים, אז פה אין לי בעיה,  תנעש

 החלטה
של אינג' אבי  תוהארכת העסקהחלטתה )שנתקבלה פה אחד בווצאפ( בדבר מליאת המועצה מאשררת 

נוספים לתפקיד מ"מ מהנדס המועצה ומ"מ מהנדס הועדה לתכנון ובניה בחצי חודשים  3 -רותם ל
 .שכר מנכ"ל 85%-משרה ובשכר הנגזר מ
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וע שיהיה פה בית ספר תיכון והם יחיו פה כמו בבועה  אבל אני שואל את שלושת הבנות שלי שלא מוכנות לשמ 

 ולמרות זאת, אני רואה שאנשים פה מצביעים ואני מתנגד לתב״ר הזה. אני חושב שזה יום לא טוב ליישוב. 

אני כבר התנגדתי לתב״ר. לא לתב״ר, אלא לעצם הרעיון להביא לפה, לעשות הפרדה    גב' רונית דמרי עייאש: 

כספית לזה. אנחנו רואים את    ת. אין לנו יכול 1היכולת שלנו מכל הסיבות הבאות.   או שינוי ממה שבמגבלות

זה בדו״חות הכספיים שתכף נדון בהם. אין לנו יכולת לתת את מה שמקבלים הילדים היום. מספר ההורים  

שפנו אליי בשכבת הגיל של הבת שלי, אומרים לי מה הדבר היחידי שמטריד אותם? איזה מזל שאנחנו לא  

  ם להילחזכה, שהם יעברו את השלב הזה. זה נורא בעיניי. אני נבחרת ציבור ומבחינתי זה משהו שצריך  נ

עליו, גם אם זה יהיה עד הדקה האחרונה לפני שמישהו קודח משהו. מהבחינה הזאת. זאת טעות להשאיר  

היכולת שלנו לגוון  ילד מגן חובה ועד י״ב, לטענתו של שלומי, וגם, עד כי בתוך החלל של עצמנו, מבחינת  

אותם בחברה החיצונית. זה היה אחד. אני חוזרת ומתנגדת לדבר הזה ואני מאוד מקווה שחבריי האחרים  

 - ימשיכו להתנגד כמו 

תרשמו את  בערב הזה נסגר אשל הנשיא,  בשולחן הזה תחתם סגירתו של אשל הנשיא,    מר שלומי שטרית:

 זה, תנציחו את זה. 

   מדברים ביחד* 

 שלומי. כן, עדי. יוסי ניסן:מר 

אני הבעתי את התנגדותי להקמת חטיבת ביניים בלהבים מכמה סיבות. אני רוצה להוסיף על    גב' עדי זנד:

הסיבות שנאמרו כאן, שדיברתם על הצד הכלכלי, דיברתם על הצד החברתי של לסגור אותם בבועה הזאת.  

. כי רק בי׳ הם יעברו, אם יעברו. הדבר הנוסף הזה,  זה לא לסגור אותם עד כיתה ט׳, זה לסגור אותם עד י׳

זה סדר הקדימויות שלנו. קודם לכן יש עוד בית ספר יסודי, וגנים וכן הלאה. אני חושבת שביכולות שלנו,  

כמועצה, לא בגלל שנתנו לנו והם משחקים איתנו באיזשהו פיתיון של משרד החינוך וזה לא קשור לזה אז  

שקיע במשהו שאחר כך לא יהיה לנו למשאב שבאמת אנחנו צריכים והוא בית ספר  אנחנו צריכים ללכת ולה

ילדים    700-800יסודי לילדים. אמרתי את זה בפעם הקודמת ואני חוזרת ואומרת את זה עכשיו. בית ספר עם  

  500תלמידים,   300-500בבית ספר יסודי זה לא סביר בשום קנה מידה. גודל סביר לבית ספר יסודי הוא בין 

זה הגג העליון. ילדיי מזמן בגרו את מערכת החינוך בלהבים. דרך אגב, שאלתי את ארבעתם וכל אחד מהם  

משמעית שלא להשאיר את הילדים בלהבים עד כיתה, זה למעשה  -הוא טיפוס בפני עצמו. כולם היו בדעה חד

שניים הלכו לאשל הנשיא  להשאיר אותם עד כיתה י׳ ואז לשלוח אותם לאשל הנשיא. דרך אגב לי יש ילדים ש

משמעית עוד בית  -בכיתה ט׳ ושניים הלכו לאשל הנשיא בכיתה ז׳. ארבעתם, כל אחד מסיבותיו, אמרו חד

ספר יסודי זה קריטי פה, חטיבת ביניים. ללכת לאשל הנשיא, לקבל את הבנפיטס שנותן המפגש הבין אישי  

ספר שנועד לדבר הזה. אני אומרת את זה    עם ילדים אחרים ולכן, עם עושר המגמות שיכול להיות בבית

 - להורים שיושבים פה. אתם נראים לי צעירים כולם, אז יש לכם ילדים

 - עליהם המצפון. אשל הנשיא זה הבית ספר הכי טוב במדינה, תדעו לכם מר שלומי שטרית:
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 - םבית ספר גדול יכול לתת בפסיליטיז שלו כדי לתת לילדימה בסופו של דבר,   גב' עדי זנד:

 מדברים ביחד * 

רגע, סטופ, רגע. סליחה, תשחרר. מה שבית ספר גדול עם תשתיות יכול לתת לילדים בגילאי    גב' עדי זנד:

ושר המאוד גדול שממנו הם יכולים  עבטעימות, אפילו לא בשביל לבחור מגמה, אלא לטעום את ה 12-14-15

דים שלנו. זה חשוב שתדעו, אני אומרת עוד  לבחור אחר כך מה שהם רוצים, אנחנו כיישוב לא נוכל לתת ליל

הפעם את דעתי, אני נגד המהלך הזה, הבעתי את דעתי בכל דרך שיכולתי ולכן גם לתב״ר אני מן הסתם  

 מתנגדת כי זה המשך ישיר של מה שהיה פה קודם. 

ה. אני  אני רוצה גם להוסיף משהו. אני התנגדתי בישיבה הקודמת לנושא של הקמת חטיב  מר קובי נודלמן:

מאוחר יותר. גם עם נציגי ההורים של בית הספר  גם חושב שזאת טעות, אבל אני רוצה להגיד שהתנהל שיח 

 - ואני רוצה להגיד לכם שיש שיח אחר. זה לא שאני משנה את דעתי

 יושבת ראש הועד נגד.   מר שלומי שטרית:

 נכון.  גב' עדי זנד:

 יושבת ראש הועד נגד.   מר שלומי שטרית:

 אין התבטאות חד משמעית משני הצדדים. נודלמן:מר קובי 

 חברים.  מר יוסי ניסן:

נודלמן: קובי  ההחלטה    מר  לכם,  אגיד  כן  אני  אבל  הקמה,  של  בנושא  דעתי  את  ששיניתי  חושב  לא  אני 

 התקבלה בישיבה הקודמת. החליטו להקים פה ברוב קולות את החטיבה.

 מדברים ביחד * 

 ך, עדי. שלומי, אתה מפריע. אף אחד לא הפריע ל מר יוסי ניסן:

אני רוצה לברך על ההחלטה, גם לגבי הלך הרוח ביישוב, ככל שעובר הזמן, אני מתרשם, זה   :פרופ' עפר לוי

מאוד בעד. אני  -לא שפייסבוק זה חזות הכל. ברור שהדעות חלוקות, אבל הרושם הוא שהרוב הגדול מאוד

כאורה, היינו יכולים לפתוח בית ספר יסודי במקום  גם רוצה להבהיר, עוד הפעם, כל התיאומים שהיו של

 - ונמנעים מזה

 - מכרתם שקרים להורים הצעירים מר שלומי שטרית:

 שלומי, די.  מר יוסי ניסן:
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 - בית ספר תיכון, זה בית ספר תיכון מר שלומי שטרית:

 קצת תרבות.  מר יוסי ניסן:

אז אני רוצה להזכיר גם שיש מאמצים עוד לפני החטיבת ביניים, כל שנה, עם תחזיות, עם   מר קובי נודלמן:

 - מספרים ועם משרד החינוך ואנחנו עדיין לא עומדים

 אין הכרה בצורך. מר יוסי ניסן:

. אני מקווה  22כיתות, כרגע יש    24כן, אין הכרה בצורך, עדיין יש מקום בבית ספר, יש עוד    :פרופ' עפר לוי

שנתיים, אבל בכל שנה יש מאמצים ואני יודע שנוסעים למשרד החינוך. אז  -אוד שיאשרו את זה עוד שנהמ

זה לא שלא בחרנו והיינו יכולים. חוץ מזה, אני מאוד סומך על כל הצוות פה במחלקת החינוך. זהבה מובילה  

כניות של העשרה,  ואת כל התהרך והיה ממש תענוג לראות    ל את זה. הייתה ישיבה של ועדת חינוך יסודי והגי

של דגל החינוך, של החיבורים לבית ביערה. אני בטוח שזה מופקד בידיים טובות ואמונות ואישור בסדר  

בישובים דומים, חטיבת ביניים בשלב הזה.  כמו  הייה פה  י גודל שלנו, ברור שבמוקדם או במאוחר, צריך ש

מ אותה,  פספסנו  שלא  שמח  ואני  ההזדמנות  את  עכשיו  וזהו.  יש  ביניים  חטיבת  כאן,  שנאמר  כמו  דובר, 

 המגמות באשל הנשיא. מתואם איתם. 

 טוב, אני דווקא שמח על הדיון שהיה פה.  מר יוסי ניסן:

 - יישוב שהולך להיות עיר, זה הכיוון. אנחנו באנו לגור  מר שלומי שטרית:

 - לך תתמודד עוד הפעם, תוכיח לנו מר יוסי ניסן:

הולך להתמודד ולא מעניין אותי פוליטיקה יותר. אני מדבר מהלב ואני אומר לך    אני לא  מר שלומי שטרית:

 - אמיתי. אתה הולך להוביל את היישוב הזה לעי

אני, אם היה לי ספק לפני הישיבה הקודמת, שהרוב המוחלט של התושבים בעד, אז הפוסט    מר יוסי ניסן:

 -שאני העליתי וקראתם כולם 

 כתבת חטיבת ביניים. מר שלומי שטרית:

 זה נכון, כי זאת חטיבה.  מר יוסי ניסן:

 - לא, חטיבה צומחת שתגיע עד י״ב מר שלומי שטרית:

ה פשוט לא רוצה לשמוע. עזוב, בסדר. שלומי, אף אחד לא מאמין  מנהל המחוז התחייב, את  מר יוסי ניסן:

 לך, אז מה. זה משנה? תגיד מה שאתה רוצה. 



 

   נוצר על ידי  

20 

 בסדר.  מר שלומי שטרית:

המוחלט של   ובבקיצור, אני חושב שדווקא הפוסט שלי חיזק באופן מוחלט את העובדה שהר  מר יוסי ניסן:

מה שיהיה. אגב, ישבנו עם אשל הנשיא אתמול,  התושבים בעד הקמת חטיבת ביניים וחטיבת ביניים זה  

הסברנו להם בדיוק מה הולך להיות, איך הולך להיות, הם משתפים פעולה עם זה והכל בסדר. זה ממחיש  

שלכם הוא נעשה פוליטי ואתם לא מייצגים את התושבים. זאת המשמעות. כן, אתם לא    ח הוויכולכם כמה  

 . הכל בשם הנגד, אז בסדר. מייצגים את התושבים, רק את עצמכם. זהו

 כן, כן, אני מייצג רק את הבנות שלי, בסדר. מר שלומי שטרית:

 - שנה 15אתה איש הנגד. אין מומחה ממך בנגד.  גב' רונית דמרי עייאש:

 אני נגד? אני הצבעת נגד הקמת מוקד רואה ונגד הרחבת בית עלמין פעם? מר יוסי ניסן:

 מדברים ביחד * 

 חברים. טוב, מר יוסי ניסן:

 . הצריך לעשות הצבע גב' עדנה זטלאוי:

 צריך מספר תב״ר. מר יוסי ניסן:

 . 428בסדר, יש מספר תב״ר.  גב' עדנה זטלאוי:

 יופי, אז מי בעד? מר יוסי ניסן:

 ארבעה. גב' עדנה זטלאוי:

 מי נגד?  מר יוסי ניסן:

 )שטרית, דמרי עייאש וזנד( רגע, רגע. שלושה. אז אין נמנעים. גב' עדנה זטלאוי:

 אז זהו, אשל הנשיא נסגר.  מר שלומי שטרית:

 בעד - כפיר, ניסן, לוי ונודלמן  גב' עדנה זטלאוי:

 יש עוד תב״ר שביקשת להוסיף, לא?  עו"ד דוד יבורסקי:

 לא, זה התב״ר. מר יוסי ניסן:
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 יועצים.  , פה. הגדלת404לא,  עו"ד דוד יבורסקי:

 זה משהו אחר. מר יוסי ניסן:

 זה תוספת לסדר היום.  גב' עדנה זטלאוי:

 

 יועצים וועדה לתכנון ובניה – 404הגדלת תב"ר   תוספת לסדר היום:

כן, בואו נאשר גם את התב״ר הזה. איפה הוא? הגדלה זה עבור מה שדיברתי קודם. יש לנו    יוסי ניסן:מר  

היועץ   של  דעת  החוות  את  להשלים  מנת  על  ביישוב  תנועה  ספירות  ארבע  לנו  לעשות  צריך  תנועה  יועץ 

 - 150- ל 125-המשפטי. זה בנוסף למה שאישרנו קודם. כלומר, אנחנו מגדילים מ

 אבל מה זה התב״ר הזה? תגיד משפט שלם.  ד:גב' עדי זנ

 יועצים ועדה של תכנון ובנייה.  מר יוסי ניסן:

 של מה? תשלים משפט, יא אללה.  גב' עדי זנד:

 של ההתנגדות של שרונים. מר יוסי ניסן:

 לא הבנתי. אם לא נגדיל מה יהיה? הוא לא יגיש חוות דעת?  מר קובי נודלמן:

 חסרה. לא הוא יגיש אבל חוות הדעת תהיה מר יוסי ניסן:

 אז למה לא ידענו מההתחלה?  מר קובי נודלמן:

לא, זה משהו שנולד עם הזמן. היועץ המשפטי המליץ לעשות עוד ארבע ספירות תנועה שונות    מר יוסי ניסן:

ביישוב. חלקם, אחד ברחוב ורד, ורד תמר, למעלה, של בית הספר בבוקר. אחד היציאה, עוד אחד זה הכיכר  

 של הרכבת. 

 מדברים ביחד * 

 עזבו, זה ויכוח מיותר. מי בעד? כולם.  מר יוסי ניסן:

 פה אחד.  זטלאוי: גב' עדנה

 החלטה
₪   19,925,749חטיבת ביניים להבים על סך  428את תב"ר ברוב קולותיה מליאת המועצה מאשררת 

 במימון משרד החינוך.
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   הנצחה לנוי ויצמן ז"ל – 7סעיף ל

. הנצחה לזכרה של נוי  7טוב, אז את זה עברנו. מה יש לנו עוד? טוב, אנחנו עוברים לסעיף    מר יוסי ניסן:

לברכה. נוי היא בת, אתם מכירים, של שלום ביתן. הלכה לעולמה בנסיבות מאוד טראגיות    ה זיכרונ  ויצמן 

אירוע עצוב  ביישוב, היא ילדה את הילד הרביעי ונקלעה למצוקה ולא הצליחו להציל אותה. זה באמת היה  

לכל היישוב. טראומתי. נמצאים פה חברים שלנו מגן קטקטים, היא הייתה פעילה מאוד בגן עצמו. יש פה  

 מכתב מצורף. 

היא הייתה פעילה מאוד מהרגע שהיא נכנסה לגן, לקטקטים, למעשה.  היא הייתה חברה שלנו.    תושבת:

א הייתה מאוד רוצה להשקיע בילדים שלנו  עשתה המון טוב לילדים אז אנחנו רוצים שזה יהיה בשבילה, הי 

וגם תחשבו על זה שזה לטובת הדורות הבאים. זה איזשהו שטח שתכננו כבר את רובו, שישמש לגנים, ישמש  

 לגננת, זהי יהיה כיף ומאוד יפה. 

רטוט לא אומר איפה הוא ממוקם. כלומר, יש גן, הגינה  שבין שני הגנים? ה  ינתיזה השטח הפ  גב' עדי זנד:

 הגן, אז בפינה?  של

בכניסה, מצד ימין, ממש עד הסוף. זה שטח מת שאין בו שום דבר ואנחנו ביקשנו גם מהבית של    תושבת:

 . על הגינה הזאת  המשפחה וזה יוצא שהבית של המשפחה משקיף

 יוזמה מאוד מרגשת. גב' עדי זנד:

 טוב, מי בעד?  מר יוסי ניסן:

 מה זה אומר מה? מה הסכום?  גב' עדי זנד:

 - הגינה זה הגינה של נוייקראו לה, יש פה פירוט.   מר יוסי ניסן:

מה זה אומר? על מה אנחנו מצביעים? ראיתם שכולנו מסכימים, זאת לא הנקודה,    :רונית דמרי עייאשגב'  

 , כסף של המועצה, כסף של ההורים? מה מבקשים? אבל מה

אנחנו    וגם שי הולך לתרום סכום נכבד.  נוישל    אבאזה בעיקר, כמובן    יש השתתפות של המשפחה,  :תושבת

  , נעשה כל מה שנוכל גם בעצמנו. מהמועצה אנחנו נבקש את הפועלים שיבואו ויסייעו ואנחנו נבקש גם כמובן

 מול יועץ בטיחות ששום דבר לא יעשה בלי אישור של המועצה. בשיתוף פעולה נעבוד 

 החלטה
אלף ₪   30-יועצים וועדה לתכנון ובניה ב -  404הגדלת תב"ר  פה אחד מליאת המועצה מאשרת 

 אלף ₪.  155מהקרן לעבודות פיתוח. התב"ר לאחר ההגדלה יעמוד על   
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 זאת גינה.  מר יוסי ניסן:

 אנחנו כהורים נבוא ונעבוד, נקים את הגינה.  :ושבת

 נראה לכם שאני מבינה מה זה גינה? נו באמת. תהפכו את זה לגינה קהילתית.  גב' עדי זנד:

ת  :תושבת לא  שהיא  הגינה  את  לעשות  חייבים  אנחנו  גם  ביערה,  בית  פה  יש  כל  גם  יקודם  ושיהיה  הרס 

ילדים קטנים והשאיפה ש וכן יגדלו, אבל לא יותר מדי תמיכה  מינימום השקעה כי אלה  לנו שהם ילמדו 

 - מצוות הגן. זה יהיה מאוד משמעותי ולימודי, אבל גם קצת, זה משהו שונה מבית ביערה

 כל הכבוד על היוזמה.  מר שלומי שטרית:

 .יוזמה יפה ומרגשת גב' עדי זנד:

 טוב. מי בעד?  מר יוסי ניסן:

 שיהיה בהצלחה. גב' עדי זנד:

כולנו בעד, כולנו מאמינים שהגינה הזאת תהייה הדבר הכי יפה בלהבים. תזכרי, שלום    טרית:מר שלומי ש

 - ביתן יעשה שם את הגינה הכי יפה בלהבים

 סוף אנחנו מסכימים על משהו, שלומי. תודה שבאתם. -בטוח. סוף מר יוסי ניסן:

 

 דיון בדו"חות כספיים: – 8סעיף 

 דו"ח כספי רבעוני 2 לשנת 2022. 8.1

 דו"ח כספי רבעוני 3 לשנת 2022. 8.2

 דו"ח כספי מתנ"ס. 8.3

טוב, חברים, אנחנו עוברים לנושא הבא. דיון בדו״חות הכספיים. יש פה שלושה דו״חות. גם    מר יוסי ניסן:

 - דו״ח כספי מתנ״ס, גם רבעוני שלוש למועצה 

 שתיים ושלוש.  גב' עדנה זטלאוי:

 החלטה
 נוי ויצמן ז"ל.  לש ה תהנצחפה אחד את הקמת הגינה בגן קטקטים למליאת המועצה מאשרת 
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 - לא  כן, כמו שאתם יודעים, המצב במועצה .שתיים ושלוש  מר יוסי ניסן:

 לא מזהיר. מר שלומי שטרית:

לומר שהשנה עוד לא הסתיימה. נתחיל בזה, זה  רוצה  יכול להיות יותר טוב. קודם כל, אני    ניסן:מר יוסי  

 . מאמצים גדוליםבאמת רבעון שלישי. אנחנו עושים 

צועקים,   הדברים שרוצים לעשות כולם פעשייה,  כל פעם שיש דיון על  מה שאני לא מבין,    פרופ' עופר לוי:

 ם פה באושר.  עצבניים, יש בעיות תקציביות, כול

 עופר די, די.  :רונית דמרי עייאשגב' 

 מדברים ביחד * 

 רעים חוגגים.דברים כשיש  ,גם את זה ראינו. כשיש דברים טובים עצובים פרופ' עופר לוי:

 לתרגום לגוף הסרט של עצמו. יאללה.  האינטרפרטציעל מה שמחים בדיוק? זה עופר עושה  גב' עדי זנד:

 שורצים לעשות.    עצב על כל דבר טוב? ו לא בלט לאף אחד אחר? קריאות השמחה פהמה, זה    פרופ' עופר לוי:

 - ברור, אגב, זה נכון  מר יוסי ניסן:

 - חשוב שהמועצה תסיים את השנה במצב טוב. אין מצב גב' דורית כהן:

 מדברים ביחד * 

 באמת נכון, כן.  זה מר יוסי ניסן:

 - קיבלתם. קודם, כל, חגית לא נמצאת מסיבות גב' דורית כהן:

 למה היא לא נמצאת?  מר שלומי שטרית:

 היא חולה, חולה.  מר יוסי ניסן:

 מסיבות רפואיות, לטעמי היא הייתה אמורה לבוא ולהציג את הדו״ח, זה התפקיד שלה.  גב' דורית כהן:

 בזום. מה הבעיה שלה לעלות בזום? מר שלומי שטרית:

 בסדר, אני שאלתי.  גב' דורית כהן:
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 היא מרגישה ממש לא טוב, אני ביקשתי ממנה.  מר יוסי ניסן:

 אה, כן?  מר שלומי שטרית:

 זהו.  מר יוסי ניסן:

מיליון שקל    1.3, הוצג שם גרעון של  2022יש לכם פה אצלכם, דו״ח מצטבר, חציון משנת    גב' דורית כהן:

 . 900-, שם הגירעון הצטמצם ל1-9ודו״ח לרבעון שלישי מצטבר 

 -ביקשנו גם בפעם הקודמת. למה  גב' רונית דמרי עייאש:

 - הוא כבר היה מוכן  לספטמבר 2-ב גב' דורית כהן:

 אנחנו בדצמבר.  בסדר, גב' רונית דמרי עייאש:

 מדברים ביחד * 

 דורית, כמה ארנונה חייבים התושבים? מר שלומי שטרית:

 - אני תכף אעבור איתכם על דף הארנונה, אני חושבת גב' דורית כהן:

 קאסט עד סוף השנה? -יש רולינג פור מר כפיר מימון:

כהן:  דורית  להיות  גב'  צריך  שאלות,  שאלה  חושב  אני  לך,  להגיד  יודעת  לא  בדו״ח    אני  רציני  יותר  דיון 

. מה שאני יכולה לענות אני אענה ומה שלא, תשאירו את זה כשאלות בפרוטוקול  ללהישא והשאלות צריכות  

 - ת תענה לכל אחד מכם כתשובה. רבעון שניי והגזבר

 מתי היא מסיימת את תפקידה?  גב' רונית דמרי עייאש:

 בסוף החודש.  מר יוסי ניסן:

 עוד שלושה שבועות היא כבר לא מגיעה למשרד? ב גב' רונית דמרי עייאש:

 כן.  מר יוסי ניסן:

ועדיין, היא צריכה להשיב. היא אחראית על התוצאות של הדו״ח והיא צריכה להשיב עליהם    גב' דורית כהן:

כמו שאמרתי, המועצה סיימה את הרבעון, או את התשעה  רבעון שני אינו רלוונטי כי יש את השלישי,  נקודה.  

 - אלף שקל 900, עם  ןגירעו בחודשים 

 . 1.3-זה בעצם צומצם מ מר קובי נודלמן:
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קורה שההכנסות העצמיות בדו״חות נרשמים על בסיס גבייה.  מה  אני צופה שיצומצם עוד, כי    גב' דורית כהן:

זאת אומרת, כספים שלא נגבו ואנחנו יודעים על כספים. אני לא מדברת על תושבים, אני מדברת על כספים  

 - מהותיים שלא נגבו. יש לנו

 כמה אנחנו נתבעים וכמה אנחנו חייבים? מר שלומי שטרית:

 - למשל ויש עידן הנגב, סכומים שאני יודעת שהם פאלאס רגע, אני אסיים ואז. יש מ גב' דורית כהן:

 למה עידן הנגב לא משלמים?  מר קובי נודלמן:

 אני לא יודעת להגיד. גב' דורית כהן:

 לא, בדרך כלל משלמים בסוף השנה.  מר יוסי ניסן:

אלף    400-350בגין הרבעון, זה לצמצם. אם זה היה על בסיס מצטבר הגרעון היה יורד בחצי,    גב' דורית כהן:

 שקל רק בגין שני אלה. 

 - גם מר יוסי ניסן:

 מה היה השני? עידן הנגב ומה?  גב' עדי זנד:

 ועידן הנגב.  פאלאסאמרתי,  גב' דורית כהן:

 - אלף שקל בשבוע האחרון  400העבירו  עידן הנגב  יסן:מר יוסי נ

. אני לוקחת מה שרלוונטי, זה  9-1- , חלק בגין רבעון אחרון שזה לא רלוונטי ל470לא, חלק.  גב' דורית כהן:

את זה לתשעת    יתיקחאלף זה שנתי, למרות שתוקצב פחות. אם    940אלף ועידן הנגב, כפי שנאמר,    20-מה

ור לרדת  אלף שקל הגירעון היה אמ  400-אלף שקל. זאת אומרת, כ  276החודשים אז יה פה פער עיתוי של  

 לולא היינו מתייחסים לפערי העיתוי. 

 כולל הגבייה מעידן הנגב? אה, הגבייה הצפויה.  מר כפיר מימון:

 רק על שניים.  מר שלומי שטרית:

אלף    400-שהתקבלו לאחר תאריך הדו״ח ולא נכללים בדו״ח הם כ   9-1פערי עיתוי בגבייה    גב' דורית כהן:

 . פאלאסמעידן הנגב ומ

 - אבל עידן הנגב, כבר התקבל החלק של החתך? יוסי מר כפיר מימון:

 התקבל, עד סוף השנה אמור. זה המטרה, שהם יקבלו את זה, אחרת זה לא ירשם גם בשנתי.   גב' דורית כהן:
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 יוסי, כמה אמורים לקבל כסף מעידן הנגב בשנה? גס.  מר כפיר מימון:

 מיליון שקל.  5אחוז מתוך  17 מר יוסי ניסן:

 - אלף 940הבנתי  גב' דורית כהן:

 . 9-1- אז זה סוגר את כל הגרעון. קיבלנו אחרי החתך, אחרי ה מר כפיר מימון:

 שנייה רגע, בהשוואה לתקציב. התקציב הזה, נכלל בפנים. גב' רונית דמרי עייאש:

 איזה זה?  גב' דורית כהן:

 שני הסעיפים שכתבת.  גב' רונית דמרי עייאש:

וא על בסיס מזומן, הוא לא מופיע בתקציב. קיבלתי, ירשם, לא קיבלתי,  אבל בגלל שהביצוע ה  גב' דורית כהן: 

על בסיס מצטבר. על זה את צודקת.  , ההוצאות לא ירשם. אין פה התייחסות. אין פה חתך, למעט ההוצאות

מה שנרשם ירשם, אבל הכנסות מארנונה הן על בסיס מזומן ולכן אמרתי שיש סכומים ואני אתייחס, אם  

ק התקבל וחלק יתקבל בימים הקרובים, אז הפער ירד לחצי מיליון. ועדיין, חצי מיליון, זה  בהנחה. אם חל

 משהו שדורש שינוי מהותי כדי לצמצם את הגרעון עד סוף השנה ואין ספק שצריך לעשות דברים. 

 - , שלא מתושביםמכמה יש לנו בחוץ מארנונה  גב' רונית דמרי עייאש:

 , נעבור לארנונה. 2בזה. אם סיימתם לדבר על טופס  אז אני תכף אגע גב' דורית כהן:

 דברי איתם על הארנונה, נו.  מר יוסי ניסן:

, יש לנו מעידן  פאלאסלא, יש לנו מ אנחנו לוקחים את הכסף הגדול וממה הארנונה?    גב' רונית דמרי עייאש:

 הנגב. 

 מדברים ביחד * 

 זה אישור שלך, שלומי, אם יש גרעון זה צריך להדאיג גם אותך.  מר יוסי ניסן:

 מדברים ביחד * 

לשאלתך, אז יש לנו דו״ח גבייה בעקבות חייבים שבעצם מסכם את יתרות החייבות בגין    גב' דורית כהן:

האר בדו״ח.  פה  ומדובר  מאחר  דונ הארנונה.  היא  יתרות  - ונה  חייבים  אז  ספטמבר.  עד  זה  ופה,  חודשית. 

אחוז   86ה שאני רואה פה, כוללים גם את חודש אוקטובר, אוקיי? זאת אומרת, אם אחוז הגבייה הוא  החוב

 . היא לא מקשיבה לי. 90ונניח בשנתי, אני רואה 
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 - אחוז  86 גב' רונית דמרי עייאש:

כהן: דורית  אני מסבירה שה  גב'  אז  היה    86- כן,  ובשנתי  ה   97אחוז  בגלל שהחייבים    86-אחוז,  זה  אחוז 

 מצאים פה כוללים את אוקטובר והגבייה היא עד ספטמבר.שנ

 - אם את מנטרלת את זה גב' רונית דמרי עייאש:

אם את תנטרלי את זה את תראי. אם את תסתכלי על החיוב התקופתי המצטבר, את רואה?    גב' דורית כהן:

מיליון.    20תראי שצריך להיות לך    9כפול    12-, תחלקי ל25-את ה  יתיקח. אם  84- מעל ה  25והשנתי    22,600

השנתי, אבל  . פחות או יותר כמו  1.5לך בערך    ריישאמיליון שקל תורידי מיתרת הפיגורים,    2.5אז משהו כמו  

 - את יכולה לראות למשל

 -זאת אומרת, שאנחנו השנה הזאת, בהשוואה לשנים קודמות  גב' רונית דמרי עייאש:

 - השוואה תעשי לרבעון המקביל. זה ההשוואה שלך גב' דורית כהן:

י  גם ברבעון המקביל, עדיין, את אומרת שמבחינת אחוזי הגבייה הנמוכים יותר, אנ  גב' רונית דמרי עייאש:

 - רוצה להבין

אחוז. יש    88אחוז מהשוטף. ברבעון המקביל לה    86, אחוזי הגבייה הם  9-1לא, ההשוואה ל  גב' דורית כהן:

 לך ירידה של שני אחוזים. 

 כן.  גב' רונית דמרי עייאש:

 - אוקיי. מסך החיוב גב' דורית כהן:

אומרים, זחילה. כאילו, יכולת    סליחה, רגע, דורית. יש לנו, אנחנו בשיטת האיך  גב' רונית דמרי עייאש:

 - הגבייה שלנו הולכת ויורדת כל שנה. התחלנו, מבחינת התנועה

 - לזה דואגת ועדת הנחות הארנונה מר שלומי שטרית:

 -9-1-אני לא יודעת להגיד לך כל שנה, אני יודעת להגיד לך השוואתי ל  גב' דורית כהן:

 - כמה הנחות? תגידי כמה הנחות  מר שלומי שטרית:

 נו השנה לשום הנחה. זה מעבר למה שבמסגרת החוק, שזה לא בשליטה שלנו. נסלא התכ ופ' עופר לוי:פר

 זה לא נכון, עופר. גב' רונית דמרי עייאש:

 אבל זה לא קשור אלינו, זה חוק של משרד הפנים. חוק הארנונה. פרופ' עופר לוי:
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 אנחנו לא התכנסנו לאף הנחה.  גב' רונית דמרי עייאש:

 הייתה ועדה, למה אין ועדה. מי החברים? מר שלומי שטרית:

 זה אתה חושב, אתה לא יכול להתייחס. מר יוסי ניסן:

 - יוסי לבד, אני לא יודעת, אבל אם הועדה תתכנס  גב' רונית דמרי עייאש:

 ורות אלינו ולא בסמכות שלנו. טוב. יש הנחיות של משרד הפנים להנחות שהן לא קש פרופ' עופר לוי:

 תמשיך, עופר, להצביע על הכל בעד.  מר שלומי שטרית:

רגע, שנייה. מאשימים אותי פה. שלומי, המלומד, הוא טוען שעכשיו חלק מהבעיה אלה    פרופ' עופר לוי:

 ההנחות שאנחנו נותנים בארנונה. אמרת או לא אמרת? 

 מדברים ביחד * 

 ופר. חבל על הזמן, ע מר יוסי ניסן:

 כמה הוא יכול לקשקש?  פרופ' עופר לוי:

 הוא לא יודע על מה הוא מדבר, עזוב.  מר יוסי ניסן:

 מדברים ביחד * 

 שמחה כזאת על הגרעון לא ראיתי מאז הפריצה האחרונה.  פרופ' עופר לוי:

 תלמד קצת חשבון ותבין לבד. אתה לא מבין? אתה פרופסור. מר שלומי שטרית:

 זה רק תושבים? מר כפיר מימון:

 יש קצת עסקים, אבל הרוב זה תושבים.  גב' דורית כהן:

 מיליון שקל שאנחנו לא גובים?  1.6יש  מר כפיר מימון:

פיע לך פה, אז בארנונה  זה אתה יודע, זה פיגור שאתה יכול לגבות את זה. מספטמבר זה לא מו   מר יוסי ניסן:

 - הבאה. בסוף מודדים לפי שנה ולא לפי רבעון

 אלף. בגין שנים קודמות.  940הפיגורים שלך, שנים קודמות זה  גב' דורית כהן:
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 אה, זה מאזנים?  מר כפיר מימון:

 כן, זה רבעון שלישי.  מר יוסי ניסן:

 - אה מר כפיר מימון:

 אז מנתחים לך. שנים קודמות ושוטף.  זה יתרות חייבים מצטברים, גב' דורית כהן:

 טוב, חברים. עוד משהו?  מר יוסי ניסן:

 לא, מה הצפי לסוף השנה, יוסי?  מר כפיר מימון:

 - אני אגיד. זאת שאלה יפה, הצפי גב' דורית כהן:

 -עושים מאמץ לגבות את הכספים שיש בחוץ מר יוסי ניסן:

 אפשר לצמצם עוד?  מר כפיר מימון:

 בוודאי, איזו שאלה.  ניסן:מר יוסי 

 אילו הוצאות אפשר למשל?  מר כפיר מימון:

 , גם מהרכבת, אגב. פאלאסגם מ מר יוסי ניסן:

 לא, הוצאות. אילו הוצאות אפשר לצמצם? מר כפיר מימון:

 אה, אין מההוצאות, אני מעביר הכל משנה אחת. אין הוצאות.  מר יוסי ניסן:

 - ופיעה לכם בעמודקרן עבודות פיתוח מ גב' דורית כהן:

 שמחכים לראשון לחודש.  פרויקטיםיש לנו עשרים  מר יוסי ניסן:

 - ןבגירעו רק שנייה, מה המשמעות? אם יש גרעון? נניח, חס וחלילה סיימנו  מר כפיר מימון:

 זה כלום. זה סתם. מר יוסי ניסן:

 - ה האיתנה עצ זה ממש לא כלום, לוקחים לנו את המו גב' רונית דמרי עייאש:

 אפשר לעשות הלוואות וכאלה?  מר כפיר מימון:

 מיליון כדי לבנות בית ספר תיכון.  27רוצים לקחת עוד  מר שלומי שטרית:
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 - אבל, רגע. יש לך בגין בית ספר שנצטרך לשדרג אותו כי משרד החינוך לא נותן לך גב' רונית דמרי עייאש:

 בסדר, נו, רונית. את תתנגדי, מה זה משנה? ניסן: מר יוסי

 מה זאת אומרת?  גב' רונית דמרי עייאש:

 מה שהצבעת עכשיו, את תתנגדי.  מר יוסי ניסן:

 גירעון.   900 גב' רונית דמרי עייאש:

 נו?  מר יוסי ניסן:

 מה יש להצביע בעד או נגד?  גב' רונית דמרי עייאש:

 יינו יכולים לקחת את ההלוואה לכיסוי הגרעון היית מצביעה נגד, נכון? לא, אני אומר, אם ה מר יוסי ניסן:

 כבר לקחנו.  גב' רונית דמרי עייאש:

 אז למה צריך תקציב?  מר שלומי שטרית:

 . לא צריך. עוד משהו? צודקאתה  מר יוסי ניסן:

אני מניח שרובנו    . בסדר?ןמגירעו  ללהיבהאגב, אני רוצה להגיד משהו בהקשר הזה. לא צריך    מר כפיר מימון:

ל הלוואות  לקחנו  כולנו  במזומן,  הבית  את  רכשנו  שצריך    20-לא  מועצה  של  בחיים  יש תקופות  אז  שנה. 

להשקיע כסף. השאלה, לאן הכסף הולך, מה עושים איתו? עצם הגרעון עצמו הוא לא מטריד, השאלה מה  

 עושים עם הכסף הזה. 

 ינוך. כל דבר כזה, זה כסף. בח  הפרויקטיםתראה, אגב, את כל  מר יוסי ניסן:

 - אתה צודק בעניינים. תראה גב' רונית דמרי עייאש:

את העירייה למיליון מיליוני חובות,    הניב, שהיא הייתה עיר של זקנים,  צ'יץ' בתל אביב  מר כפיר מימון:

 - לקח מאות מיליונים ותראי מה הוא עשה מתל אביב. היום יש לה עודפי כסף

 - מאוד גדול ןבגירעו זה לא הוא, זה הוא שבא אחריו, הוא השאיר אותה  גב' רונית דמרי עייאש:

 - הוא הרים את העיר  מר כפיר מימון:

 - זה הנוכחי, זה לאמי שהרים אותה  גב' רונית דמרי עייאש:
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 מרכזיים בחינוך, רק השנה. זה מכניס כסף.  פרויקטיםשלושה  מר יוסי ניסן:

עייאש: דמרי  רונית  בנינו את הסככה    גב'  לא  בגין הפאנלים הסולריים,  הוצאות,  עוד  זה  מכניס.  לא  זה 

 - שהייתה צריכה להיות

לעשר שנים וזה מכניס מעצמו בשש    למה? זה אמור להיות תזרים חיובי. לקחנו הלוואה  מר כפיר מימון:

 - שנים

 מאנרגיה ירוקה  דורית, כמה קיבלנו הכנסות גב' רונית דמרי עייאש:

אני לא אומר שגרעון זה טוב, אבל השאלה היא מה עושים עם הכסף? זה יותר חשוב מאם    מר כפיר מימון:

 - יש גרעון

 בחינוך.  פרויקטיםשלושה  מר יוסי ניסן:

אלף שקל שלא התקבלו נכון    150אלף שקל. יש פה    60  לרבעון    ושבת שהתקבל נכוןאני ח  גב' דורית כהן:

 - לרבעון 

 אתם מבינים? ׁשלא התקבלו.  גב' רונית דמרי עייאש:

אלף שקל בשעה   300לא, גם עם חברת החשמל הם שולחים לך בדיליי. זה יכנס לרבעון הזה.  מר יוסי ניסן:

 כנס. יצריכים לה 

אלף שקל לא שמנו בגירעון כי לא נבנתה סככה מעל    150כפיר, אל תאמין למילה.    גב' רונית דמרי עייאש:

 - אזור הספורט

 חר. א פרויקטמה? זה לא קשור לזה בכלל. זה בכלל  מר יוסי ניסן:

 , יוסי. תעלו להצבעה. חאלס מר שלומי שטרית:

יצטמצם משמעותית. הכסף יתקבל בדיליי מחברת    ןשהגירעו טוב, בואו נסכם ככה. צפוי    מר כפיר מימון:

 חשמל. 

 הביא דיון בזום בחדר הספורט.  גב' רונית דמרי עייאש:

 בסדר, בסדר. שכחתם. מר יוסי ניסן:

 - על חייבים, דיברנו על גרעון  דיברנו . אז טוב, יאללה, חברים גב' דורית כהן:

 כמה אנחנו מממנים את המתנ״ס? גב' רונית דמרי עייאש:
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מיליון שקל, קרן עבודות פיתוח, לסוף הרבעון. המימון של המתנ״ס?    2.5הקרן עומדת על    גב' דורית כהן:

 - אני אגיד לך

 ב הגבייה של הארנונה? יוסי, אפשר לדווח כל ישיבה עד סוף השנה, מה מצ מר כפיר מימון:

 ברור.  מר יוסי ניסן:

אני רוצה לדעת בכמה מימנו את המתנ״ס והאם זה יותר או פחות בהשוואה לשנים    גב' רונית דמרי עייאש:

 קודמות ואל תכלילי את הצופים כי זה לא להשוות על אותו המסלול. 

 מה אני אגיד לך? אני לא רואה אותו.  גב' דורית כהן:

 מה השאלה?  מר יוסי ניסן:

אלף שקל. תוקצב. דקה, אני צריכה לראות. ביצוע שנתי   790ההשתתפויות במתנ״ס תוקצב  גב' דורית כהן:

אלף    595, אז זה  75-. אם תנטרלי את ה75-אלף שזה כולל את ה  670, הביצוע המצטבר עד עכשיו זה  793

 שקל. זה ההשתתפויות. זה בדיוק שלושת רבעי מהתקציב.

 טוב, בסדר. עייאש:גב' רונית דמרי 

 מדברים ביחד * 

טוב, אז זה הבנו. דו״ח כספי של המתנ״ס הודפס לכם. הוגש לכולם, אתם יכולים לפתוח,    גב' דורית כהן:

אלף    47אלף שקל. שנה קודמת    61של    ןבגירעו. המתנ״ס סיים את השנה  5אני אתן לכם סקירה קצרה. עמוד  

ש להגיד  אפשר  איזון  61-שקל,  כמעט  זה  גרעון  ממש  לא  זה  שקל  האלף  מחזור  המתנ״ס .  של     פעילויות 

מיליון שקלים. הכנסות עצמיות השנה    3.7מיליון שנה קודמת, יש פה גידול של    9שקל השנה.    12,736,000

 - מיליון לעומת שנה קודמת. יש פה 5.4

 את חותמת על מה שאת קוראת?  מר שלומי שטרית:

.  3.6קודמת  , השנה, שנה  5.2  מון אני חתמתי כבר על הדו״ח, מותק, הדו״ח חתום. גורמי מי  גב' דורית כהן:

הקודמת. יש תקינה חשבונאית חדשה, צריך לרשום    שנה  השנה צריך היה לרשום, רשמתי את זה גם במקביל

הכנסות ללא תמורה, כמובן הכנסות מול הוצאות שהתקבלו ללא תמורה, אז השנה זה נכלל שימוש במבנים,  

 מיליון שקל הכנסה והוצאה.  1.3- ללא תמורה, כ ועצהלמשל במבנה המ 

 למה המבנה שייך למועצה?  פיר מימון:מר כ

 כן. גב' דורית כהן:
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 אה, שהמתנ״ס לא משלם שכירות למועצה? טוב.  מר כפיר מימון:

, חייב לרשום תרומות כביכול והחברה למתנ״סים  40כן זאת תקינה חשבונאית חדשה, תקן   גב' דורית כהן:

מה נרשום בהתאם למתנ״סים אחרים.  ממש התעקשה על זה. עשינו כל מני חישובים, בסוף הוא החליט כ

 - אלף שקל ושירותים מקצועיים ללא תמורה 400אותו דבר נרשם בשירותי כוח אדם ללא תמורה 

 - מה זאת אומרת הקצאה של עובדים גב' רונית דמרי עייאש:

דורית כהן: כל העובדים שמקבלים שירותים מקצועיים, הם טוענים שאלה שירותים מקצועיים    גב'  סך 

אלף שקל    450-שהחברה למתנ״סים נותנת להם. שירות משפטי, מנהל, טה, טה, טה. הם העריכו את זה ב

אלף השנה, בדומה לשנה קודמת, אפשר לראות את זה גם בהוצאות.   2,174וזה בעצם הכנסות ללא תמורה. 

 - מיליון כולל ההכנסות ללא תמורה. העודף הגולמי  11,183ל העלויות  סך הכ

 סליחה רגע, דורית. הגידול הוא מדגל החינוך או מספורט נוסף?  מר כפיר מימון:

 הוא מהמתנ״ס. מר יוסי ניסן:

 מדברים ביחד * 

 כל מה שקשור לצופים. חייבים לרשום אותה ככה.  גב' דורית כהן:

דרת עושים במתנ״ס. בשביל ההשוואתיות, לא היה כדאי לשים שורה נוספת של  עבודה נה  מר כפיר מימון:

 הצופים? 

אם תסתכל  יש לך ביאור    . אני לא אשים את זה בדו"ח הראשי אבלוריםאאז יש לך ים של בי  גב' דורית כהן:

 - , יש לך לפי מידע על11, ביאור 10

 , סבבה?11ור  אבי מר כפיר מימון:

 - . צופים יש לך בנפרדפרויקטים. תרבות, מוזיקה, פרויקטיםילות לפי אופי פע גב' דורית כהן:

 סבבה. מר כפיר מימון:

 - אלף שקל הכנסות מהצופים, כנגדם יש עוד הוצאות 680יש לך  גב' דורית כהן:

 ? לאיזו תקופה? 680איך הפעילות רק  מר כפיר מימון:

 . 2021-הם לא התחילו כל השנה ב גב' דורית כהן:

 אה. מר כפיר מימון:
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 רק בתקופה שזה היה, אוקיי?  גב' דורית כהן:

 אוקיי. מר כפיר מימון:

אז בעצם פעילות הצופים אמורה להיות מאוזנת. זאת אומרת, אם יש יותר הכנסה מהוצאה,    גב' דורית כהן: 

ור שנותן לך ממש, בעמוד הבא, רווח גולמי, הכל  אי יש לך ב  , ור הזהאיצרנו הפרשה. אוקיי? אז יש לך את הבי

 - פרויקטיםהכנסות עצמיות לפי  ורא יש לך בי 16מחולק. בעמוד  

 למה לא רואים בכלל הכנסות מחוגים?  מר כפיר מימון:

 אתה יכול ללמוד על זה.  גב' דורית כהן:

 מה עם דגל החינוך, דורית?  מר שלומי שטרית:

 - לפה את מנהלת המתנ״ס ותשאלו אותה, מה אני כפרה, תזמינו  גב' דורית כהן:

 מדברים ביחד * 

 אני רוצה לדעת.  מר שלומי שטרית:

 תזמינו את יעל והיא תרצה לכם. מה זאת אומרת?  גב' דורית כהן:

 מדברים ביחד * 

  900-של ה  ןבגירעושאלה כללית, דורית. מה עשיתם במסגרת, אני חוזרת למועצה,    גב' רונית דמרי עייאש:

 - שבתקווה יתקזז בחצי

לא אמרתי חצי. שנייה, אני אמרתי על סמך מידע שהועבר אליי שנייה לפני הישיבה כי אני    גב' דורית כהן:

התפתחות. שנייה לפני  רק מכינה את הדו״ח הרבעוני, אני לא עושה תקציבים ואני לא בודקת לכם את ה

שאלתי מה המצב של זה וזה וזה והבנתי שיש לנו עוד הכנסות צפויות בגין רבעון שלישי שמבחינה תזרימית  

תשוב  נתנה  מזה,  חוץ  אחד.  אמרתי  זה  נרשמו.  ולא  התקבלו  ה  הלא  בוועדת  מני  כסהגזברית  כל  על  פים 

ת התשובה ובאמת צריך להיות בזה דיון  פעילויות שהם עושים, אבל אני חושבת שהיא זאת שצריכה לתת א

 אז תעלו את השאלות.  רציני.

 - אלף שקל 900מה עושים עם גרעון של  גב' רונית דמרי עייאש:

אז אני עונה לך. רגע, באיזו שפה לענות? אני מבקשת להפנות את השאלה לגזברית ולבקש    גב' דורית כהן:

 תשובות, זה הכל. אני לא הגזברית שלך. 
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 זה דבר קריטי להתנהלות מועצה. גב' רונית דמרי עייאש:

העלינו  העלויות, כל העלויות עלו בצורה ניכרת השנה. אנחנו לא העלינו ארנונה לשנה הזאת,    מר יוסי ניסן:

 לשנה הבאה והיינו צריכים להעלות את זה שנה שעברה. 

אחוז העלינו בארבע השנים    20שהעלתה את הכי הרבה את הארנונה לתושבים.    מועצהה  מר שלומי שטרית:

 האחרונות. 

 אין פה שום נתון שדייקת בו. תן נתון אחד שאתה מדייק בו. אחד.  מר יוסי ניסן:

 מדברים ביחד * 

 המשך  -ראש המועצה דווח  – 2לסעיף 

 אה, רגע, לפני. סליחה, יושבים פה טל ויעל. מר יוסי ניסן:

טוב, אז אני יעל אלגרבלי, טל רותם. אנחנו עברנו לפני, אנחנו לא נשואים, אבל שנינו עברנו    גב' יעל אלגרבלי:

שני והפכנו  בקיץ הקודם מהוד השרון, גרנו באותו רחוב. היינו שכנים בהוד השרון, לא הכרנו אחד את ה

לחברים טובים. אני חברה טובה של אשתו. אנחנו קבוצה של תושבים שהגיעו מהמרכז. למשל, עוד חברה  

שלי מהוד השרון הגיעה לפני ארבעה חודשים. אין לה שום קשר לדרום הם בדיוק היו בתהליך של קניית  

עות מהמרכז. אנחנו רואים  בית שזה כבר הפך לדבר לא אפשרי במרכז ויש פה הרבה משפחות צעירות שמגי 

שמי   חושבים  אנחנו  היישוב.  על  עפים  אנחנו  כל,  קודם  ביישוב.  גדולים  הכי  הנדבכים  אחד  שבעצם  ככה 

ובאמת, איכות החיים שאנחנו מקבלים פה היא הרבה יותר גבוהה ואנחנו מאוד    פראיירשנשאר במרכז הוא  

 מהמרכז. כמונו העולם הזה למשפחות   שמחים על ההחלטה לעבור לפה. היינו רוצים מאוד לפתוח את

נגיד ככה, קודם כל, הסיבות שעברנו מהמרכז. אני סמנכ״ל שיווק ומכירות בחברת סטארט    מר טל רותם:

אפ בתחום המון שנים של שיווק ומכירות ובעצם הסיבה שעברנו, אני כל החיים שלי מהמרכז, עובד במרכז,  

שעברנו היא שבמרכז צפוף, אין לנו עתיד שם, היכולת לקנות  עדיין עובד במרכז בתל אביב. ובעצם, הסיבה  

 -דירה ובית כמו שיש לנו פה, זה פשוט בלתי אפשרי. אתה פשוט לא רואה את העתיד שם

אנחנו באמת רואים המון חברים סביבנו שהם כולם באותו מצב. יש לי כרגע, ארבע חברות    גב' יעל אלגרבלי:

מיליון שקלים ולא מוצאות דירה אפילו ראויה. אנחנו יודעים    3.5-ת ב מהוד השרון שכבר תקופה מחפשות בי

 בתים למכירה ומגרשים כרגע.  60שיש   

 -הכל, בסוף ךבס מר טל רותם:

 מי נכנס במקומם?   מר שלומי שטרית:
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 מדברים ביחד * 

מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים להביא אוכלוסייה איכותית, אוכלוסייה חזקה, אוכלוסייה    מר טל רותם:

  ר ולהישאצעירה יחסית בטווח הגילאים שלנו שרוצים לבוא לפה, להקים משפחה, להשתקע, לקנות פה בית  

וכה  להבדיל מהדברים שאנחנו רואים בחלק מהמקרים. יכול להיות שיש איזושהי מגמה הפ   ן פה לאורך זמ

בגלל מה שקורה היום בדרום. אז יש קצת דברים שמרתיעים. למה בחרנו לבוא ללהבים? בחרנו לבוא לדרום.  

לי יש איזושהי זיקה לדרום. יש כאלה שאין להם זיקה, אז למה בכל זאת בחרנו לבוא ללהבים? אז בלהבים  

ת הקורונה, אנחנו עובדים במודל  יש רכבת שזה יתרון מאוד משמעותי. אני יכול להגיע היום לתל אביב, בזכו

היברידי. אני יכול להיות פעמיים בשבוע בעבודה, אני לא צריך כל יום. אבל מה? יש לי עכשיו בית יותר גדול,  

אני יכול לעשות לי חדר שהוא משרד, מה שלא יכולתי במרכז, פעמיים בשבוע אני נוסע ברכבת לתל אביב  

מאוד משמעותי. יש פה עוד דברים. יש פה קהילה, יש פה  -יתרון מאוד וגמרנו ושלום על ישראל. אז יש לי פה  

קאנטרי, יש פה בית ספר. אני רק אומר שאלה השיקולים שלנו. עם הכסף שאני מרוויח הייתי משלם הרבה  

 מאוד למדינה. אני אומר, יש פה יתרון, אנחנו רוצים להביא לפה אוכלוסייה טובה וחזקה. איך אפשר?

אנחנו יצרנו קבוצה של חברים שאנחנו יושבים באופן קבוע ומנסים ליזום כל מני דברים    י:גב' יעל אלגרבל

שהולכים ביישוב. בין היתר, הגענו למסקנה שקודם כל בגלל שהמדינה לא הייתה מנהלת קמפיין של מעבר  

מ מתמיד  יותר  היום  שזה  חושבת  אני  שלנו.  לבית  לדאוג  צריכים  אנחנו  לעשות.  מה  אין  אז  שהו  לנגב, 

  60- שהמועצה צריכה להשקיע בו משאבים בלהעלות את הדבר הזה לתודעה. בעיני זה הדבר הכי בהול. שה

בתים האלה למכירה שיש היום ימכרו למשפחות טובות. לדאוג ליישוב שלנו ולעתיד שלנו. אנחנו לא רוצים  

 - של רוב החבורה שלנו , אבל וואלה יש סיכוי שנעבור. אנחנו לא רוצים להגיע לשם, אבל הדיבורורלעב

אנחנו צריכים לראות איך אנחנו עושים את זה, אנחנו מבינים שיש בעיה עם התקציב והכל,    מר טל רותם:

למצב מגיעים  אנחנו  איך  זה.  את  עושים  איך  בסטארט,  אבל  נמצא  אני  לכם.  להגיד  רוצה  אני  אפ  -אגב, 

דה  שמפסיד כסף, כן, אין מה לעשות. חיים על תקציב של מכירות ושיווק ועושים את זה חכם. זאת העבו

שלי, זה מה שאני עושה כל יום. איך לעשות שיווק ומכירות בצורה חכמה, אז איך אנחנו לוקחים תקציב  

יחסית נמוך ואומרים לזוג שנמצא עכשיו במרכז באותה דילמה. שאומר, רגע, אני רוצה לקנות בית, אני  

 ן עם מרפסת קטנה. מיליון שקל על איזה בית קט  3.5בחיים לא אגיע לבית ולא בא לי להוציא עכשיו 

 - יש לי שאלה. נוף הגליל שהתפרסם עכשיו בטלוויזיה ואופקים, זה גב' רונית דמרי עייאש:

 מדברים ביחד * 

אחוז מהתושבים מבאר    95אופקים השקיעה הרבה כסף בשיווק שלה, מה שכן, הם הביאו    גב' יעל אלגרבלי:

שבע. לא את השיווק ולא את הפרסום כי    שבע. אנחנו לא חושבים שזה נכון אידיאולוגית להשקיע בבאר

אנחנו לא רוצים שבתוך הדרום אנשים יתניידו, כמובן שעדיף להביא אותם ממקום אחר. אבל אנחנו רואים  

שזה קורה, אנשים לא מסוגלים כבר לחיות במרכז. אנחנו בעצם בחודש האחרון דיברנו עם הרבה חברות  

תי את התחום, אז להתחיל להכיר את התחום. אספנו המון  פרסום, שיווק ומדיה. קודם כל, אני לא הכר
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הצעות מחיר, חלקן מופרכות לגמרי למועצה עם גרעון וחלקן יותר שוליות ובאמת, אנחנו בסוף בנינו תכנית  

 - שהיא בעצם פיילוט לשלושה חודשים בתקציב שהוא נראה לנו סביר לגמרי למועצה שהוא כולל מישור אחד

ולל שלושה מישורים. מישור אחד, זה יחסי ציבור. בסדר? יחסי ציבור, אני לא יודע  כן, זה כ  מר טל רותם:

כמה אתם מכירים את העולם הזה, אבל רוב הכתבות שאתם קוראים היום זה כתבות שממומנות על ידי  

 פרסומות. 

 - ם היח״צמיליון שקלים ואז ג  3-כנית חיסכון, נדל״ן, מה אפשר לקנות בולמשל כתבה בת  גב' יעל אלגרבלי:

 מועצה, הדובר שלנו? היח"צ באתם יודעים מי איש  מר שלומי שטרית:

 אנחנו לא עובדים איתם, לא. אנחנו נשמח לעבוד בשיתוף פעולה.  גב' יעל אלגרבלי:

 כמה זה עולה? מר כפיר מימון:

ירת תוכן זה  אפשר לדבר על איך ומה. אז יש יחסי ציבור. דבר שני זה יצירת תוכן דיגיטלי. יצ  מר טל רותם:

 יכול להיות סרטונים. שלושה סרטונים שיווקיים. מקצועיים. 

, אבל הוא לא מושך אותך  מצויןיותר בסגנון של פרסומת יותר מושכת, כי הסרטון הוא    גב' יעל אלגרבלי:

ללחוץ על איזה. זה שלושה חודשים, זה כולל יח״צ וכולל ארבעה סרטונים ופרסומת, כולל מישהו שבעצם  

ת כל התכנים האלה. כי זה שהייתה כתבה פעם אחת זה לא מה שעוזר. מה שעוזר זה להקפיץ את  מקדם א

אלף שקלים. עכשיו, אם אחרי זה רואים שזה טוב ועובד,    35-40-הקידום. שלושה חודשים זה יוצא סביב ה

בעצם    אפשר להמשיך בעצם רק את הקידום כי כבר יצרת את התכנים שהם עלות ראשונית. אני רק אגיד, 

הקידום הזה בסוף מוביל אותך לדף נחיתה. נגיד, ראיתי קישור, לחצתי על הקישור. הקישור מוביל אותו  

לדף שמשאיר פרטים ותושבי היישוב חוברים אליו. אנחנו קבוצה של חברים מנהלים את זה, אנחנו חוזרים  

ם סיור עם נגיד חמש משפחות  אליהם ועושים פה ימי שישי מרוכזים, שאנחנו מראים להם את הבריכה ועושי

 - מתעניינות. עכשיו ,בשלושה חודשים נקבל

עוד שכונת  אתם תכתבו שאנחנו והתושבים האלה הולכים לקבל  שם  , בפרסומים  לי  ותגידו  מר קובי נודלמן:

 שרונים?  

שנייה. אחרי שהם משאירים פרטים, חוזר אליהם תושב. התושב הזה מדבר איתם, הוא    גב' יעל אלגרבלי:

יום שבאים כמה  מ ליום מסודר שממש  ביישוב לקפה או  כל, אליו לבית פתוח לסיבוב  זמין אותם קודם 

 - משפחות, סיור

 אני השתכנעתי, אני רוצה בית.  מר שמואל לביא:

 -מעולה, אז אני מפנה אותך להדס, אפשרות אחת. או לכל מישהו אחר גב' יעל אלגרבלי:
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 עם העסקי   ם את החלק הציבוריהופה, פה הבעיה. מערבי מר שמואל לביא:

 למה זה בעיה? מר כפיר מימון:

 מדברים ביחד * 

 טוב. בסדר. מי בעד היוזמה?  מר יוסי ניסן:

 מה יש להצביע?  גב' רונית דמרי עייאש:

 - טוב, אין הצבעה. אנחנו נביא את התב״ר מר יוסי ניסן:

מרץ זה הזמן שאנשים מכינים את  -אני רק רוצה להגיד שאם מגיעים למצב שבפברואר  גב' יעל אלגרבלי:

עצמם לשנה הבאה ורואים בתים. אנחנו רוצים להיות במצב שבחודשים האלה אנחנו אחרי חודשיים שכבר  

 רצות הפרסומות ושיווק מאסיבי. 

אבל תקשיבי, אי אפשר לאשר עכשיו לחשבון תקציב שנה קודמת. אי אפשר לבוא    גב' רונית דמרי עייאש:

 ולהגיד סכומים, מה זה הדבר הזה?  

אני רוצה להגיד לכם שזה מבורך. כשאנחנו באנו ללהבים היינו בגיל שלכם. הילדים שלנו היו    גב' עדי זנד:

 קטנים ולא היו פה סבים וסבתות. 

 שהנכדים שלכם יגדלו פה.אנחנו רוצים  גב' יעל אלגרבלי:

 טוב, בואו נסכם רגע. מר יוסי ניסן:

 - בשטח הציבורי רלהישאאתם חייבים  מר שלומי שטרית:

 - רגע, אני רוצה להגיד משהו גב' רונית דמרי עייאש:

אם אתם רוצים להמשיך ברעיון הזה, אתם צריכים לקחת את כל הבתים שעומדים היום    מר שמואל לביא:

, זה לא דרך מתווכים. כלומר, אדם פרטי פונה אליכם ואומר לכם זה הבית. אתם עושים  למכירה וזה פרטי

 - פול של בתים למכירה ומציעים אותם לאנשים

 - לא, רגע, אני לא מציע אותם מר טל רותם:

 - אין תיווך פה מר שמואל לביא:

 מדברים ביחד * 
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 - קודם כל, ככה מר יוסי ניסן:

גיד שהסכום הזה באמת לא יקר, אני מוכנה ללכת לזה ולעשות את מהלך  אפשר לה  גב' רונית דמרי עייאש:

 השיווק. 

 צריך להבין שאנחנו משקיעים פה את הזמן שלנו וזה חלק מהעניין.  מר טל רותם:

זה יופי של יוזמה, אני בטוחה שגם מקרב ותיקי היישוב ישמחו לסייע לכם עם בתים    גב' רונית דמרי עייאש:

ים ושיח ועניינים. לגבי הנושא של ציבוריות ומימון עסקיות, כהצעה אפשר לפתוח את  פתוחים וגם עם ביקור 

זה כדף נחיתה. כל תושב שרוצה למכור את ביתו שיעלה את זה לדף הנחיתה הזה ומי שנכנס רואה את כל  

 האפשרויות. 

, אם אתם רוצים  אני חושב שצריך למנות אותם לשרי החוץ של להבים. זה אחלה רעיון. אגב  מר כפיר מימון:

 שיש לו תחנת רכבת. עובדתית.  10יו.אס.פי, זה היישוב היחיד בסוציו אקונומי  

אני אגיד לך משהו אחד. אם אנחנו נביא את האנשים האלה לפה, ברגע שנביא אותם לפה,    מר טל רותם:

אשתי מבאר  סיימנו. אני לא ידעתי מה זה להבים. אני אומר לך, בתור מישהו שהגיע מהרקע, המשפחה של  

. חיפשנו דירה לגור בבאר  לאשתישבע. בכלל לא ידעתי מה זה להבים. בפעם הראשונה שבאתי לפה, אמרתי 

שבע ואני אמרתי לה מה זה להבים, יש פה תחנת רכבת אני רואה. ואז הלכתי לפה והיא אמרה לי לא ומה,  

ראתי לזה. יש לנו היום קבוצה  ברגע שנכנסתי זהו, אני אמרתי לה, קראנו לזה, אני מהמתלהבים. ככה ק

 , אנחנו קוראים לזה מתלהבים. בווטסאפ

 - טוב, חברים. אני מסכם. יש מגמה  מר יוסי ניסן:

יוסי, תבדוק אם אפשר לקבל תמיכה מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל. אז רק רגע, יש לנו פה    מר כפיר מימון:

 - גזבר חדש שאומר שהוא מתמחה

 - בגיוס כספים מתמחה גב' רונית דמרי עייאש:

טוב, חברים. בואו נסכם. יש הסכמה עקרונית למהלך. בדצמבר הזה אנחנו נביא את התב״ר    מר יוסי ניסן:

 לאישור, בסדר? 

 ישר כוח וכל הכבוד.  מר כפיר מימון:

 למה תב״ר?  גב' רונית דמרי עייאש:

 פעמי. - זה אירוע חד  מר יוסי ניסן:
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מה שהכי משכנע בעיניי זה סיפור של מישהו כמוך. לא מישהו שעבר מבאר שבע. שגר בשרון,    פרופ' עופר לוי:

 - הכיר את השרון 

 נכון, נכון.  גב' יעל אלגרבלי:

 - אם רוצים להביא אנשים מהמרכז  פרופ' עופר לוי:

אנחנו קבוצה קטנה כזאת וכולנו מאושרים שעשינו את הצעד הזה. חברים שלנו שבאים    גב' יעל אלגרבלי:

 - ומפחדים, אבל

 משפחות, כאילו, זה מדהים. 100לא צריך להביא ארבעה מיליון מהמרכז, צריך להביא  פרופ' עופר לוי:

 ממש. מר כפיר מימון:

 תודה, חברים. כל הכבוד.  פרופ' עופר לוי:

 הישיבה ננעלה. 

 

 __ __ ( - ) _____ 
 מר יוסף ניסן 
 ראש המועצה 

 _____ ( - ) ______ 
 גב' עדנה זטלאוי 
 מזכירת המועצה 

 


