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 חבל מודיעיןת מועצה אזורי
 13מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 02.09.2020, "ףתש ג באלולי", רביעימיום 
         

 ראש המועצה -   שמעון סוסןמר   משתתפים:
 חבר מועצה -  מר אברהם סופר

 חבר מועצה -  מר יששכר מעטוף
 חברת מועצה -  גב' אביבה הלל

 חבר מועצה -  אבנר זכריהמר 
 חבר מועצה -  מר רונן זיידמן

 חבר מועצה -  מר אריק אטיאס
 חבר מועצה  -   שייקה וילהםמר 

 חבר מועצה -  מר אילן קופרשטין
 בזום - חברת מועצה -  גב' סימון שייביץ

 בזום - חבר מועצה -  מר ניסים עידן
 

 חבר מועצה -  אורן בדירימר   חסרים:
 חבר מועצה -  מר גל אהרון 

 חבר מועצה -   מר דני יזדי
 חבר מועצה -  מר רוני אזרק

 חבר מועצה -  מר דב בן אברהם
 חבר מועצה -  מר משה נחמיה 

 חבר מועצה -  מר גיא פישלר
 חבר מועצה -  מר נחום אפל

 חבר מועצה -  פאו-מר אייל דה
 חבר מועצה -  מר הרצל אברהם

  חבר מועצה  -  שי ספקטורמר 
 חבר מועצה  -   מר יוסי פרץ

 חבר מועצה -  מר אסף דמרי
 מועצה תחבר -  גב' נחמה סילבר

 חבר מועצה -  מר דניאל דדון
 חבר מועצה -  מר אליהו בנצקי

 חבר מועצה -  מר מרדכי כהן
 חבר מועצה -  יוסף אמיתימר 
 חבר מועצה -   דב עפרון מר

 
 

 מנכ"ל -   יוסי אלימלך מר  נוכחים:
 יועץ משפטי -  עו"ד חן סומך

 גזבר המועצה -   ג'קי להבמר 
 מבקר המועצה -  מר ליאור מלמד

 מחזיק תיק ספורט   -  מר עובד שטח
 ר.מ.יועץ  -  מר אייל אריאל
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   על סדר היום:

 . 3.8.20מיום  – 19מן המניין  אישור פרוטוקול ישיבת מליאה (1

  עדכון פתיחת שנת הלימודים תשפ"א.  (2

 אישור תב"רים: (3

מקורות ₪.  180,000הסדרים גאומטריים בגבעת כח )הגדלה( בסך  – 107תב"ר  -

 גבעת כח(.  מימון: קרנות הרשות )פיתוח

₪.  468,147רוג מתקני ספורט ושחבקים )הגדלה( בסך דהקמה וש – 37תב"ר  -

 מקורות מימון: קרנות הרשות )פיתוח מושב גמזו(. 

מקורות מימון: ₪.  60,000נגישות כיתות ללקוי שמיעה )הגדלה( בסך  – 109תב"ר  -

 משרד החינוך. 

מקורות מימון: ₪.  200,000ך תכנון הסדרי תנועה פיזי בכפר דניאל בס –חדש תב"ר  -

 60,000קרנות הרשות )ע"ח תקציב פיתוח כפר דניאל( ₪.  140,000משרד התחבורה 

 .₪ 

מקורות ₪.  4,713,151הקמת בי"ס מודיעים בנחלים )הגדלה( בסך  – 100תב"ר  -

רשות שדות ₪.  865,151 –משרד החינוך ₪.  1,048,000מימון: מפעל הפיס סך של 

 ₪.  2,000,000(. קרנות הרשות: 76)העברה מתב"ר ₪  800,000התעופה 

  . 2020יוני -דו"ח רבעוני ינואראישור  (4

 .מינוי חברים לוועדות מליאה (5

 דיווחי ראש המועצה.  (6

 תוספת לסדר היום:

 מורשית חתימה בבית ספר מודיעים נחלים.(   אישור 7     
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 -מר שמעון סוסן מקריא את סדר היום ראש המועצה  -

חברים, אני מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה, ישיבה רגילה מן המניין. על סדר  :מעון סוסןשמר 

עדכון פתיחת שנת נושא שני, . 3.8.20-. מהפרוטוקול ישיבת מליאה מן המנייןאישור  היום

זה הראשון,  הסדרים גאומטריים – 107תב"ר  ישור תב"רים:נושא שלישי, אהלימודים תשפ"א.  

נגישות כיתות ללקוי  – 109, תב"ר רוג מתקני ספורט ושחבקיםדהקמה וש – 37תב"ר אישור 

קמת בי"ס מודיעים ה – 100תב"ר  , תכנון הסדרי תנועה פיזי בכפר דניאל –תב"ר חדש , שמיעה

יוני -אישור דו"ח רבעוני ינואר, 4כל מה שרשום לכם פה. סעיף  . מקורות מימוןבנחלים )הגדלה(

הוספנו נושא בהנהלת המועצה, אישור  6סעיף  חברים לוועדות מליאה.מינוי , 5סעיף .  2020

ההערה של אסנת, יוסי,  דיווחי ראש המועצה.יהיה  7-מורשית חתימה בבית ספר מודיעים נחלים. ו

  -מי שלח את ההערה של אבי סופר שהוא לא קיבל

 

 בוואטסאפ שלח לי אותו.  :יוסי אלימלךמר 

 בוואטסאפ?  :שמעון סוסןמר 

 כן, שלחנו הוא לא בקבוצה.  :יוסי אלימלךמר 

 סליחה, אז תשלחו לו לינק, זה הכול.  :שמעון סוסןמר 

 בסדר.  :יוסי אלימלךמר 

זכותו כמו כל חברי המליאה להיות פה או לא להיות פה, הוא שומר על  :שמעון סוסןמר 

 הבריאות. 

 אין שום בעיה.  :יוסי אלימלךמר 

 מר על הבריאות, זה לא משנה. או לא שו :שמעון סוסןמר 

אני שאלתי שאלה אדוני ראש המועצה, שאלה ברורה, שאלתי כיצד שלחתם  :אברהם סופרמר 

 את הלינק לחברי המליאה. אני יודע למה אני שואל את השאלה הזאת. 

 אתה יכול לשאול את השאלה.  :שמעון סוסןמר 

 

  -ראש המועצה מילה :גב' סימון שייביץ

 

 אני מחכה שתיתן לי תשובה.  :פראברהם סומר 
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מילה, גם התנצלות על פעם שעברה וגם על עכשיו, אני בישיבה קודמת  :גב' סימון שייביץ

טענתי שלא קיבלתי את החומר, זו הייתה טעות שלי, כן קיבלתי את החומר, קיבלתי אותו מבעוד 

 החומר נשלח במייל. מועד במייל, הוא נשלח בצורה מסודרת, אז ההתנצלות שלי. וגם עכשיו 

 

אף אחד לא טוען על החומר, אף אחד לא טוען על החומר. לא, לא, הוא לא  :שמעון סוסןמר 

  -טוען לגבי החומר. הוא לא טוען לגבי החומר, יבדקו את השאלה שלך

 אני לא שומע אותה, מה היא אומרת?  :אברהם סופרמר 

  -ברהלא, אני מתנצלת על זה שפעם שע :גב' סימון שייביץ

 זה לא קשור.  :שמעון סוסןמר 

 לא מצאתי את החומר.  :גב' סימון שייביץ

הבנתי תודה, התקבלה הזה. השאלה שלך תשאל את המנכ"ל, אחרי הישיבה  :שמעון סוסןמר 

  -תשאל אותו כמה שאתה רוצה לגבי

 לא, אתה הזכרת את השם שלי בהקשר למה שהיא אמרה, מה היא אמרה?  :אברהם סופרמר 

 לא קשור אליך.   :שמעון סוסןר מ

 לא, לא.   :יוסי אלימלךמר 

 לא קשור אליך.   :שמעון סוסןמר 

 היא דיברה על עצמה.   :יוסי אלימלךמר 

  -אנחנו מתחילים את הישיבה, אישור פרוטוקול  :שמעון סוסןמר 

  -רגע, רגע, שמעון  :אברהם סופרמר 

  -האם  :שמעון סוסןמר 

  -עון סליחהשמ  :אברהם סופרמר 

 יש למישהו הערות לפרוטוקול.   :שמעון סוסןמר 

  -סליחה רגע, אתה לא ענית לי לשאלה. אני שאלתי אותך  :אברהם סופרמר 

 המנכ"ל יענה לך, אני לא אחראי על זה.   :שמעון סוסןמר 

המנכ"ל כתב לי מייל השבוע: "תפנה רק לראש המועצה." יש לי מייל  :אברהם סופרמר 

  -למהמנכ"
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  -סליחה, סליחה :שמעון סוסןמר 

  -סליחה   :אסף דמרימר 

  -לא קיבלת את ה  :שמעון סוסןמר 

 סליחה, אני שאלתי אותך שאלה.   :אברהם סופרמר 

  -עכשיו אמרתי לך  :שמעון סוסןמר 

 לא, לא, הפנית אותי למנכ"ל, אני לא פינג פונג שלך או של המנכ"ל.  :אברהם סופרמר 

 אתה רוצה להפריע לישיבה?   :וסןשמעון סמר 

אני לא רוצה להפריע לישיבה חלילה, אני לא רוצה להפריע לישיבה. אני שאלתי  :אברהם סופרמר 

 אותך שאלה. השאלה שלי ברורה, שאלתי איך שלחתם את הלינק למליאה, אתה לא ענית לי. 

 בוואטסאפ ענו לך.    :עו"ד חן סומך

 ראש המועצה.  אני שאלתי את  :אברהם סופרמר 

 סליחה, אתה רוצה להפריע לישיבה?   :שמעון סוסןמר 

 חלילה, שאלתי שאלה.   :אברהם סופרמר 

 אל תגיד את מי אתה שואל, אני אענה לך מתי שאני עונה לך.   :שמעון סוסןמר 

אני אתקרב אליך, אולי אתה לא שומע. אני שאלתי אותך שאלה. אני  :אברהם סופרמר 

 ך שלחתם את הלינק למליאה. שאלתי אותך אי

 אני לא יודע.   :שמעון סוסןמר 

 הפנית אותי למנכ"ל.   :אברהם סופרמר 

 סליחה, תעצור רגע.   :שמעון סוסןמר 

 אני עצרתי.   :אברהם סופרמר 

 הלינק של השיח הזה פה של המליאה נשלח בקבוצת הוואטסאפ.   :שמעון סוסןמר 

 של איזה קבוצה?   :אברהם סופרמר 

 לא יודע איזה קבוצה, קבוצת וואטסאפ שחברי המליאה נמצאים בה.  :שמעון סוסןמר 

 אתה לא יודע איזו קבוצה, אוקיי בסדר.   :אברהם סופרמר 

 

 הבנת?   :שמעון סוסןמר 
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 הבנתי, בטח שאני הבנתי. אני שאלתי למה אני לא קיבלתי.   :אברהם סופרמר 

 ך תשובה. סליחה, יבררו יענו ל  :שמעון סוסןמר 

  -אבל אני פניתי אליו  :אברהם סופרמר 

 אז ישלחו לך, זו הייתה טעות שלא נשלח לך.   :שמעון סוסןמר 

 פניתי אליו הוא שלח אותי אליך.   :אברהם סופרמר 

 זה בטעות, ישלחו לך.   :שמעון סוסןמר 

 איך?   :אברהם סופרמר 

 הלינק.  לא הייתה כוונה שאתה לא תקבל את  :שמעון סוסןמר 

לא, לא, שמעון, שמעון, ברור שלא הייתה כוונה. אני שאלתי שאלה איך  :אברהם סופרמר 

 שלחו את הלינק של המליאה הזאתי. 

 אמרתי עוד פעם בקבוצת חברי המליאה.   :שמעון סוסןמר 

 שיענה לי בקבוצת חברי המליאה?   :אברהם סופרמר 

 כן.   :שמעון סוסןמר 

 לא קיבלתי אותה?  למה  :אברהם סופרמר 

יבדקו את הטעות. הא אתה שואל עכשיו, אתה היית צריך לקבל, אתה לא  :שמעון סוסןמר 

 בקבוצה. 

 אני לא בקבוצה. למה אני לא בקבוצה?   :אברהם סופרמר 

 ככה אני רוצה.   :שמעון סוסןמר 

 ככה אתה רוצה?   :אברהם סופרמר 

 כן.   :שמעון סוסןמר 

 ה יכול להחליט שאני לא אהיה בקבוצה? את  :אברהם סופרמר 

 אני החלטתי כן.   :שמעון סוסןמר 

 זהו אתה טועה.   :אברהם סופרמר 

 יש לך תשובה.   :שמעון סוסןמר 

 אתה טועה.   :אברהם סופרמר 

 

 יש לך תשובה.   :שמעון סוסןמר 
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 יש לי תשובה.   :אברהם סופרמר 

  -אל תפריע לישיבה  :שמעון סוסןמר 

 מה הסיבה?   :רהם סופראבמר 

 אני לא רוצה שאתה תהיה בישיבה.   :שמעון סוסןמר 

  -אתה לא רוצה  :אברהם סופרמר 

 אני לא רוצה שאתה תהיה בקבוצה.   :שמעון סוסןמר 

 אתה לא רוצה שאני אהיה בקבוצה.   :אברהם סופרמר 

 כן.   :שמעון סוסןמר 

 מה הסיבה?   :אברהם סופרמר 

 אני החלטתי.   :שמעון סוסןמר 

 מה הסיבה?   :אברהם סופרמר 

 אני החלטתי.   :שמעון סוסןמר 

 -חבר'ה אל תפריעו  :אברהם סופרמר 

 )מדברים יחד( 

אל תפריע, אל תגיד לחבר מליאה, ויקטור אל תעיר לשום חבר מליאה פה, אתה  :שמעון סוסןמר 

 אורח. 

 אני אעיר למי שאני רוצה.   מר ויקטור:

 אל תדבר בכלל.   :ןשמעון סוסמר 

 ויקטור אני מסתדר.   :אברהם סופרמר 

  -אני... לדבר איתך אני לא מדבר   מר ויקטור:

 שמעת? שמעת מה שאמרתי לך?   :שמעון סוסןמר 

 אני לא מדבר.    מר ויקטור:

 שמעת מה שאמרתי לך?   :שמעון סוסןמר 

  -אבל אני לא מדבר   מר ויקטור:

 יע אתה תצא החוצה, אתה תצא החוצה. אם תפר  :שמעון סוסןמר 

 

 אף אחד לא יכול להוציא אותי החוצה.    מר ויקטור:
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 אתה תצא החוצה.   :שמעון סוסןמר 

 אתה המועצה לא שלך פה.    מר ויקטור:

 שמעת מה שאמרתי לך?  :שמעון סוסןמר 

 המועצה לא שלך.    מר ויקטור:

 אל תפריע למליאה.     דובר:

 .. לא שמעתי שמעון סוסן קנה את המועצה. .   מר ויקטור:

 אתה תצא החוצה. אל תפריע לישיבה, אל תפריע לישיבה.   :שמעון סוסןמר 

 אתה... יותר מידי.    מר ויקטור:

 אל תפריע למליאה.   :אברהם סופרמר 

 לא מפריע. שאף אחד לא יתערב.    מר ויקטור:

 אל תפריע למליאה.   :אברהם סופרמר 

 שאף אחד לא יתערב.    :מר ויקטור

  -אבי סופר  :שמעון סוסןמר 

  -שאלתי אותך שאלה פשוטה  :אברהם סופרמר 

 אתה לא תקבל יותר תשובה.   :שמעון סוסןמר 

 סליחה?   :אברהם סופרמר 

 אני לא רוצה שאתה תהיה בקבוצה.   :שמעון סוסןמר 

 אתה לא רוצה שאני אהיה בקבוצה?   :אברהם סופרמר 

 כן, הוצאתי אותך.   :ן סוסןשמעומר 

 מה הסיבה?   :אברהם סופרמר 

 הוצאתי אותך מהקבוצה.   :שמעון סוסןמר 

 תענה לי מה הסיבה.   :אברהם סופרמר 

 אין סיבה.   :שמעון סוסןמר 

 בלי סיבה?   :אברהם סופרמר 

 כן.   :שמעון סוסןמר 

 

  -אתה החלטת  :אברהם סופרמר 
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 כן.   :שמעון סוסןמר 

  -שאני חבר מועצה  :ברהם סופראמר 

אתה לא תהיה בקבוצה של חברי המליאה שאני קשור אליה. אתה רוצה  :שמעון סוסןמר 

 להיות עם חברי מליאה אחרים, תהיה. 

 סליחה? אתה שומע את עצמך?   :אברהם סופרמר 

אתה לא תהיה  אתה לא תהיה בקבוצה, כל זמן שאני ראש מועצה  :שמעון סוסןמר 

 נקודה. בקבוצה 

 

 . 3.8.20מיום  – 19אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין  .1

 

  -חבר'ה אישור פרוטוקול  :שמעון סוסןמר 

 אין בעיה.   :אברהם סופרמר 

 יש למישהו הערות לפרוטוקול?   :שמעון סוסןמר 

 ככה אתה מתנהל.   :אברהם סופרמר 

 יש למישהו הערות לפרוטוקול?   :שמעון סוסןמר 

  -הבריונות הזאת במקום  :אברהם סופרר מ

 מי בעד?   :שמעון סוסןמר 

  -אנחנו פתחנו שנת לימודים  :אברהם סופרמר 

 חברי מליאה.   :שמעון סוסןמר 

 אנחנו מדברים על בריונות.   :אברהם סופרמר 

 כולם בעד, אושר הפרוטוקול פה אחד.   :שמעון סוסןמר 

  -קובע וככהאתה... ככה אתה   :אברהם סופרמר 

 לא תהיה בקבוצה.   :שמעון סוסןמר 

אתה קובע לא תהיה בקבוצה, על סמך מה אתה קובע שאני לא   :אברהם סופרמר 

 אהיה בקבוצה? 

 



 חבל מודיעיןמועצה אזורית 
 02.09.2020רביעי,  מיום, 20מן המניין מס' מליאה ישיבת 

 

 11 
 

 זה הכול.   :שמעון סוסןמר 

 על סמך מה אתה קובע שאני לא אהיה בקבוצה.   :אברהם סופרמר 

 עכשיו אתה לא תפריע לישיבה.   :שמעון סוסןמר 

 על סמך מה אתה קובע שאני לא אהיה בקבוצה.   :אברהם סופרר מ

 ככה אני רוצה, ככה אני רוצה.   :שמעון סוסןמר 

 אתה עדיין לא יכול להחליט את זה.   :אברהם סופרמר 

 אני לא רוצה שתהיה בישיבה.   :שמעון סוסןמר 

  -זמן אין בעיה. תאמין לי אתה יודע אני מכיר אותך מספיק  :אברהם סופרמר 

 לא תהיה.   :שמעון סוסןמר 

 אני יודע, אני ברוך השם מפחד רק מבורא עולם.   :אברהם סופרמר 

 

 .3.8.20מיום  – 19ישיבת מליאה מן המניין את פרוטוקול : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

 עדכון פתיחת שנת הלימודים תשפ"א.   .2

 

יחת שנת לימודים, שרון תסיים לעדכן חברים, שרון את מוזמנת לעדכן לפת :שמעון סוסןמר 

על פתיחת שנת לימודים, יש לכם שאלות בעניינים השונים כולל מה שאתה רוצה לומר עוד נתן, 

 תענה. 

 

 זה הפגנת בריונות, בריונות, אין לזה שום מילה אחרת.  :אברהם סופרמר 

ים לעדכון חברים אנחנו עוברשרון תעדכני את חברי המליאה בבקשה.  :שמעון סוסןמר 

 פתיחת שנת הלימודים ממנהלת אגף החינוך שרון. 

  -ערב טוב לכולם   :גב' שרון שני

הוא לא רוצה שאני אשב בקבוצה, הוא לא רוצה שאני אשב   :אברהם סופרמר 

 -במליאה
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 אבל למה אף אחד לא קובע... אתה חבר מועצה אבל.   מר ויקטור:

אני גם אתפטר מהמליאה הזאתי, אולי אתה אני אצא מהמועצה, אולי  :אברהם סופרמר 

 צודק, אולי אתה צודק, כנראה שזה מה שצריך להיות. 

 שב, שב, שב.   מר ויקטור:

 שימשיכו להצביע פה אחד.  :אברהם סופרמר 

 שב רגע.    מר ויקטור:

  -לא, אני פה לא נשאר, לא עונים לי תשובה  :אברהם סופרמר 

 תשב, אף אחד לא קנה את המועצה, שב. אבל אני אומר לך    מר ויקטור:

 סליחה ויקטור, ויקטור, אני לא נשאר פה.   :אברהם סופרמר 

  -אני אומר לך תשב   מר ויקטור:

  -ויקטור  :אברהם סופרמר 

 אז בוא תתחלף, ... בוא תתחלף, מי שיכול לדבר פה שידבר.    מר ויקטור:

  -תתחלף  :אברהם סופרמר 

 חלף, בוא שב פה. שיגמור את הישיבה, גמור את הישיבה. בוא תת   מר ויקטור:

 יש לי מספיק דברים לעשות.   :אברהם סופרמר 

 מה אתה מתרגז?    מר ויקטור:

לא יושב פה במועצה הזאת, לא יושב. אני יש לי מספיק דברים   :אברהם סופרמר 

 לעשות. 

 גמור את הישיבה.    מר ויקטור:

הדבר האחרון זה להתעסק איתך. הדבר האחרון תאמין לי ש  :אברהם סופרמר 

 שמעניין אותי בחיים, זה בכלל לפנות אליך בסגנון הזה. 

 )מדברים יחד( 

הדבר האחרון בחיים שיש לי לעשות זה איתך, תאמין לי, האחרון שמעניין  :אברהם סופרמר 

 אותי זה בדיוק אתה, האחרון. 

 אתה מפריע לישיבה.  :שמעון סוסןמר 

 

  -תהסגנון שלך והפוגעניו :ם סופראברהמר 
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 אתה מפריע לישיבה.  :שמעון סוסןמר 

 -אני יודע. אבל הדבר האחרון שתדע וידעו :אברהם סופרמר 

 הוא חבר מועצה ומותר לו לדבר אדון שמעון סוסן.   מר ויקטור:

 הדבר האחרון שיש לי בחיים להתעסק איתו זה אתה, תדע לך.  :אברהם סופרמר 

 הוא יכול לדבר, שמעון סוסן יכול לדבר. אני השנתיים האלה אני אהיה פה.  מר ויקטור:

 בהצלחה.   :אברהם סופרמר 

 בוא שב.    מר ויקטור:

 לא, לא.   :אברהם סופרמר 

 אח שלי בוא שב.    מר ויקטור:

 )מדברים יחד( 

 הבריונות הזאת לא תעמוד אצלי.  :אברהם סופרמר 

 )מדברים יחד( 

אני חייב כוס מים, אני חייב כוס מים. שלא תנסה להגביל אותי לאף בן אדם :אברהם סופרמר 

שניסה לפגוע בך. אני לא מדבר בסגנון שניסו לפגוע בך. אני בחיים לא אפגע בך. אתה החלטת לדבר 

  -אליי בבריונות ככה, שאלתי אותך שאלה פשוטה, שאלתי אותך שאלה פשוטה

 שובה. אתה מפריע, קיבלת ת :שמעון סוסןמר 

 שאלתי שאלה פשוטה.  :אברהם סופרמר 

 קיבלת תשובה, אתה מפריע.  :שמעון סוסןמר 

 לא נכון, אתה פגעת בי.  :אברהם סופרמר 

 אתה לא תקבל תשובה.  :שמעון סוסןמר 

אתה פגעת בי ואתה דיברת אלי בזלזול. אמרת לי ליד כל האנשים לפני ראש  :אברהם סופרמר 

אחליט מתי אתה תהיה ואתה לא תהיה. ואתה נתת לי תשובה מזלזלת  השנה, אתה אמרת לי אני

 פוגענית, לעולם לא דיברו אליי בסגנון הזה, לעולם, בשום מסגרת שהייתי בה. 

 אבי אני מצטער, אתה מפריע לישיבה.   :שמעון סוסןמר 

בשם מסגרת שהייתי בה מעולם לא דיברו אליי בסגנון הזה. מעולם   :אברהם סופרמר 

 פנה אליי אף אחד ככה.  לא
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 אני אחליף אותו, אני יודע מי מדבר, אני אחליף אותו, בשנתיים האלה. לא בעיה.  מר ויקטור:

 )מדברים יחד( 

 שרון את יכולה להתחיל. שרון תתחילי בבקשה.   :שמעון סוסןמר 

 אני חוששת... כל כך הרבה אנשים בחדר.    :גב' שרון שני

 נשים... יש התפרצות וא    דובר:

  -חבר'ה מי שלא מוזמן   :גב' שרון שני

תכבדו באמת את הבקשה מבחינה בריאותית. מבחינה בריאותית הם  :אברהם סופרמר 

 צודקים, אסור לנו לסכן חיי אדם, יש התפרצות זה דבר חשוב. בבקשה אם אפשר. 

 בבקשה תצאו מי שלא חבר מליאה, אני רוצה להציג דברים.    :גב' שרון שני

 תתחילי להציג.   :שמעון סוסןמר 

 אנחנו מוכנים לצאת אחרי שתציגו את עניין הגן, אין בעיה.   מהקהל:תושבת 

 מה זה בכוח? אני לא מבין.   :אבנר זכריהמר 

 שנייה אבנר, אבנר.   :שמעון סוסןמר 

 למה בצורה כזאת?   :אבנר זכריהמר 

 )מדברים יחד( 

 תנו לו את הכבוד. המועצה... בבקשה.  ככה לא להפריע לראש  תושבת מהקהל:

חבל שאתם יוצרים פרובוקציות בכוח, זה לא יעזור, בשיח לא מכבד לא ילך  :אברהם סופרמר 

 שום דבר, לא ילך שום דבר. זה בדיוק לקחת את הדברים אחורה. 

 אם הנכד שלך עכשיו...   תושבת מהקהל:

 לא בתקופה הזאת, יש דרך.   :אבנר זכריהמר 

 אם הנכד שלך...  מהקהל: תושבת

 אני לא רוצה לשמוע אותך בכלל. אני לא מעוניין לשמוע אותך בכלל.   :אבנר זכריהמר 

 אל תשמע, תהיה בשקט.   תושבת מהקהל:

 אבל יש דרך.   :אבנר זכריהמר 

 

 זכותי להביע את הדעה שלי.  תושבת מהקהל:

 יש דרך, יש דרך. בכוח לא ילך גבול.   :אבנר זכריהמר 
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 )מדברים יחד( 

 כולכם החוצה קודם כל.   :אבנר זכריהמר 

 אני... לילדים שלי.   תושבת מהקהל:

 הכול בסדר.   :אבנר זכריהמר 

אבנר, אבנר, חברים תקשיבו רגע, הכי קל לי עכשיו, אין שום דבר דחוף  :שמעון סוסןמר 

חברי המליאה שנמצאים למועצה, אני יכול עכשיו לסיים את הישיבה אם אתם תרצו והטרחנו את 

כאן, בפעם הבאה שאני אקיים ישיבה היא תהיה יותר מסודרת ממה שאתם יכולים לעלות על 

הדעת, כי אסור להיות בקבוצה הזאתי שנמצאים פה. האנשים שנמצאים פה מברקת שרוצים להביע 

 מחאה זכותם, יש דרך. ביקשתם ישיבה עם מישהו? 

 יש דרך?   תושבת מהקהל:

 יש דרך.   :סוסןשמעון מר 

 אתה יודע כמה פעמים הזמנו ישיבה וזלזלתם בנו?   תושבת מהקהל:

 שאם תזמיני ישיבה עכשיו, אז אני אסכים למה שאת מבקשת.שלא תחשבי  :שמעון סוסןמר 

 שאני לא אחשוב?  תושבת מהקהל:

 שלא תחשבי לרגע.  :שמעון סוסןמר 

 , את הילדים שלי. כולם פה מצפים. אתה מייצג אותנו תושבת מהקהל:

בדרך הזאת שאתם פונים, הרי אם אני אספר לחברי המליאה במה המדובר, אתם  :שמעון סוסןמר 

 לא תהיו עם ידיכם על העליונה. 

  -באמת? רגע, רגע, לפני שנתיים  תושבת מהקהל:

 אני לא אנהל איתך שיחה. עכשיו אני לא אנהל איתך שיחה.   :שמעון סוסןמר 

  -... אתה לא מנהל איתי שיחה  תושבת מהקהל:

אני רק אמרתי שאם מישהו ביקש ממני פגישה, והוא לא קיבל פגישה או לא  :שמעון סוסןמר 

  -ישבתי איתו

 

 אתה רוצה שאני אזכיר לך את הפגישה שישבנו איתך לפני שנתיים?  תושבת מהקהל:

 ואז מה את רוצה לומר?   :שמעון סוסןמר 

  -ו לדון בנושא שלכם, אני אעלה את הנושא עכשיותנו לנ  :יששכר מעטוףמר 
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  -יששכר  :שמעון סוסןמר 

 -ואתם תצאו החוצה, חכו בחוץ... המליאה תעשה  :יששכר מעטוףמר 

 אנחנו כבר בחוץ כמה שנים אתם מזלזלים בנו בחוץ.   תושבת מהקהל:

א לפה כל ... יינתנו לכם תשובות, אם לא יספק אתכם, זכותכם לבו  :יששכר מעטוףמר 

 ישיבה. 

 אנחנו לא מחפשים תשובה.    תושב מהקהל:

 מה זה לא יספק אותנו? אני לא מבינה.   תושבת מהקהל:

 )מדברים יחד(

 

 ... ואציג את הבעיה שלכם, אז בבקשה תחכו בחוץ.   :יששכר מעטוףמר 

 )מדברים יחד( 

 -אתם לא רוצים אני אשתוק  :יששכר מעטוףמר 

 צים... גם. הם רו   תושב מהקהל:

תכבדו אותי, תצאו החוצה בבקשה. חבר'ה צאו החוצה, קדימה.   :יששכר מעטוףמר 

 תכבדו אותי בבקשה. 

 ... אני יכול להזמין למליאת החברים?     דובר:

 אפשר, אפשר, זה בסדר זה דמוקרטיה.   :שמעון סוסןמר 

 כם, אנחנו... אנחנו ננהל את זה כמו שצריך... רוצה לעזור ל  :יששכר מעטוףמר 

 חברים, אנחנו חוזרים, הגברת שרון שני מנהלת אגף החינוך.   :שמעון סוסןמר 

אני רק רוצה לתעד שזו התשובה של שמעון סוסן בחבל מודיעין, זה שמייצג  תושבת מהקהל:

 אותנו, זה פשוט לנפנף אותנו משנה לשנה מיום ליום, קבלו אותו. 

 בבקשה שרון.   :שמעון סוסןמר 

 זה במעבר חד לא פשוט לי.    :שרון שני גב'

 

 למה לא פשוט.   :שמעון סוסןמר 

 כי אני אשת חינוך.    :גב' שרון שני

 צריך שיהיה מעניין.   :שמעון סוסןמר 



 חבל מודיעיןמועצה אזורית 
 02.09.2020רביעי,  מיום, 20מן המניין מס' מליאה ישיבת 

 

 17 
 

 זה האתגר.    :ג'קי להבמר 

 חבר'ה תנו לה לדבר בבקשה. תתחילי שרון.   :שמעון סוסןמר 

 אני רוצה להתחיל.    :גב' שרון שני

 אז תתחילי.   :שמעון סוסןר מ

אז אחר הצהריים טובים לכולם, אני ככה במעבר חד חוזרת לחוויה מאוד טובה  :גב' שרון שני

וחזקה שהייתה לנו אתמול בפתיחת שנת הלימודים, אחרי קיץ מאוד ארוך, עם הרבה מאוד עבודה, 

המנהלים באגף החינוך  קודם כל של המנהלים והצוותים בשטח של מנהלות הגנים הסייעות, כמובן

ובכלל כל המנהלים במועצה, כולנו עבדנו... כדי לפתוח את שנת הלימודים בצורה טובה. אז אני 

תלמידים. מבחינת מטרת העל, אנחנו  6,500-קצת ככה אעבור על הדברים, אנחנו עומדים סביב ה

ים על יצירת תנאים . אנחנו מדבר2020ממשיכים עם הוגנות וחדשנות בחינוך שהצגתי גם בתוכנית 

המאפשרים לכל לומד למקסם את יכולותיו במרחב חדשני וקהילתי. כמובן שיש, זה לא סיסמה, כי 

יש תכנית עבודה, ויש פעולות שעושים, כאשר אנחנו רוצים ליישם את זה. אני הצגתי בפירוט רב את 

להתקיים, אבל , הרבה מאוד מהדברים יכלו 2020-, אני הצגתי את התוכנית בהתוכנית שלנו

כשהגיעה הקורונה גם הייתה איזה שהיא עצירה, ובאמת עכשיו כשאנחנו נכנסנו לרבעון האחרון של 

, אנחנו נראה מה אנחנו יכולים להעצים, ומה אנחנו יכולים 2021-עם בניית תכנית עבודה ל 2020

 1,298ות שיש לחדש. אז מבחינת גני הילדים, אתם יכולים לראות את המספרים. אתם יכולים לרא

 22גנים ממלכתיים ועוד  23לומדים אצלנו בתוך החבל, אפשר לראות שיש  1,257תלמידים, כאשר 

 גנים ממלכתיים דתיים. 

 

 נוכל לקבל את המצגת הזאת?  דובר:

 

בוודאי. יש גנים שהם מוכש"ר זה קיצור של מוכר שאינו רשמי, יש לנו בית ספר  :גב' שרון שני

שהם מוכרים ורשמיים. אגב השנה פתחנו גן אנתרופוסופי נוסף בכפר  2-לאנתרופוסופי בנוסף 

טרומן, וגן יער בשילת. זה נולד מתוך מנהיגות של יישובים שבאו עם איזה שהוא חזון ורצון, רתמנו 

את המנהלות של הגנים, את הסייעות, ובעצם אני פה מזמינה את כולם להעביר את המסר שיש לנו 

בייחודיות את מוסדות החינוך שלנו בחבל. אפשר לראות שמעט מאוד ילדים  רצון ונכונות לצבוע

תלמידים, מעט מאוד  1,544לומדים מחוץ לחבל. בתי הספר היסודיים ממלכתיים סך הכול 
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תלמידים לומדים מחוץ לחבל. אתם יכולים לראות את ההתפלגות. בית הספר הממלכתי הגדול 

אלומות שהוא בית ספר אנתרופוסופי, יש לנו גם את לפיד  ביותר הוא יצחק נבון, הקטן ביותר זה

שאנחנו ככה חושבים עם המנהלת איך אפשר להרחיב את שרותיו בתלמידים שיבואו גם מהסביבה 

ממודיעין, בזה שאנחנו בעצם מייצרים איזה שהיא ייחודיות לבית הספר. ושוב, מעט ילדים לומדים 

לכתי דתי היחיד שלנו, אנחנו בשעה טובה פתחנו בית מחוץ. בית ספר מודיעים הוא בית ספר ממ

ספר במבנה חדש, ומאוד מאוד מאוד גאים על העיצוב שלו, ועל ההזדמנויות הפדגוגיות החדשניות 

שהוא מאפשר. גם פה בסך הכול רוב הילדים לומדים בחבל מודיעין. על יסודי ממלכתי, אז יש לנו 

מנהלת חדשה בחטיבה, שנבחרה במכרז עינת פרג, באמת את השש שנתי חטיבה ותיכון, יש לנו 

נכנסה ביולי כבר עברה מכרז ונכנסה לעניינים מאוד מהר. אנחנו באמת מאמינים שהיא תשתלב 

בתנופה ובהתקדמות של תיכון שש שנתי, שאני עוד מעט ארחיב. יש לנו גם בכפר הנוער תלמידים 

מהתלמידים לומדים מחוץ לחבל מודיעין.  40%-ובמרום קידום נוער גם כן. אפשר לראות שיש כן כ

אני יודעת שיש קרבה גם בצפון ליהוד, ויש במזרח למודיעין, ויש פיתוי לא קטן אלא אפילו פיתוי 

גדול לתלמידים שמבקשים לעבור וגם מעבירים כתובות, וכל בקשה נבחנת לגופה, האתגר הגדול של 

חזרו לשירותינו הביתה, תראו רק כמה אפשר שש שנתי יהיה כל כך טוב, עוד יותר טוב, שאנשים י

זכאות לבגרות,  94%להיות גאים בתיכון נחשון בחטיבה ובתיכון. אנחנו קיבלנו זכאות של 

שהתפרסמה בתמונה החינוכית בשבוע שעבר. יש גם אחוז מאוד גבוה של גיוס בנים ובנות גם מעל 

המרחבים הפדגוגיים ואת , אנחנו כל הזמן משקיעים הרבה מאוד, כדי לשדרג את 90%-ל

האפשרויות שיש לתלמידים בחבל מודיעין שיקבלו את הטוב ביותר. אתם יכולים לראות מעט 

מהתמונות שדרוג ושיפוץ וחידוש של הספרייה. יש מגרש שממש בימים אלה אנחנו נסיים אותו, 

עבר לזה מגרש מקצועי עם מסלולי ריצה, יש לנו מתקני כושר שם בצד שמאל, זה ממש מתחם ומ

כמובן שיפוצי קיץ וכל מה שצריך מבחינת רכש ואמצעי קצה, מקרנים, מזגנים וכל מה שבאמת 

רפואה -צריך. יש מספר תכניות חדשות שהמנהלת תפרט לקהילה, אבל אני רק אציין שיש מגמה ביו

 -חדשה שבעצם

 

 אנחנו רוצים גן אצלנו פה בברקת, סליחה מותר לנו זכותנו המלאה.  דובר:

 

על יסודי ממלכתי דתי, אז יש לנו את ישיבת נחלים הטכנולוגי נחלים, שבעצם  :' שרון שניגב
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הם לומדים מחוץ לחבל מודיעין. מבחינת  87%תלמידים, אבל רוב גדול של התלמידים  102קולטים 

גנים שפתיים. לצערי הרב  2חינוך מיוחד, יש לנו את בית ספר על יסודי כוללני מישירים, ויש לנו 

נחנו קיבלנו גם השנה תקנים, לא היו מספיק תלמידים לתקנים בתוך החבל בכיתות, כיתות של א

מהתלמידים שלומדים עדיין בחוץ, וזו שאיפה שלנו להגיע, להגדיל  60%לקויות למידה וכו'. יש לנו 

 בעצם את המסגרות בחבל. 

 

 גן שפתי זה לקויות למידה?  דובר:

 

ינים של התפתחות, אבל שפתית, זה סוג של לקויות למידה. אז סך גן שפתי זה עני :גב' שרון שני

הכול רק שתדעו שבקיץ הזה הושקעו מיליונים ובאמת יכולנו, כל בית ספר קיבל גם את המנשר עם 

הפירוט של השיפוצים שעשינו אבל בבינוי, כמובן שרוב הסכום לבית ספר נחלים, מודיעים, שיפוצי 

אני אשמח לענות לשאלות, אבל באמת שתהיה שנה ₪. מיליון  30 קיץ בפרויקטים עומד על כמעט

טובה ומוצלחת. אנחנו חיים וחווים את הקורונה, ואנחנו ערוכים בבתי הספר על פי ההנחיות גם 

להביא את הילדים לא ליומיים  ו'-בקפסולות וגם למידה מדורגת. בתי הספר הצליחו בכיתות ה' ו

. כולי תקווה שעם כניסת קר"ב 5-ימים, ויש בית ספר שהצליח ל 4-כמו שמשרד החינוך קבע, אלא ל

ימים,  5-שגם היה סיפור שהם לא אושרו, נוכל להפוך את כל בתי הספר ונבחן את זה עד החגים ל

ימים, לפעמים  5-ל 3זאת אומרת שהילדים יהיו כמה שיותר בבית הספר. בעל יסודי הם מגיעים בין 

שעות ביום, זה תלוי במגמה, זה תלוי בתוכנית האישית של  8של מחזורים  2-שעות לפעמים ל 4-ל

כל תלמיד. היום סיימנו את היום השני, בסך הכול התחושה טובה וכולם שמחים לקלוט את 

 התלמידים. נקווה שלא יהיו בידודים ושלא יהיו חולים. 

 

  -אני רציתי להגיד משהו. בפתיחת שנת הלימודים :אברהם סופרמר 

 

 אתמול.   :שניגב' שרון 

 

בנים שיהיו בריאים בבית ספר נחלים. רציתי להגיד  3אתמול כן. יש לי  :אברהם סופרמר 

שהתרגשתי מאוד מהמעמד שנכנסתי לתוך בית הספר. באמת ראיתי שהשקעתם המון, כמובן ראש 
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המועצה, אין לי מה לומר כשאני, זה לא, והדבר הזה ריגש אותי, ראיתי את ההשקעה בתלמיד 

עבר הרבה הרב נותנים אישורי לימודים מחוץ למועצה, הולכים לכל מיני ערים מסביב, ובגלל זה שב

גם ההסעות מטורפות, ובכספים ללא הגבלה. המועצה נותנת מענה בחינוך ותרבות, אני לא ראיתי 

דברים כאלה. נולדתי בפתח תקווה, ובכל מה שאני זוכר משקיעים פה בפרט ממש, דבר דבר כל 

 אני באופן אישי נהנה מאוד מזה.  הכבוד,

אנחנו מאוד נרגשים, ובאמת ראש המועצה כל מה שביקשנו עוד אקסטרה ממשרד  :גב' שרון שני

החינוך, כי יש לזה הצדקה פדגוגית ובאמת ראייה ככה של התלמיד, אז לשמחתי נענינו בחיוב. אני 

כימים עבדו כולל ביום האחרון  חייבת לציין לטובה את יפעת המנהלת ואת צוות המורות, שלילות

ולא  עד שעות הלילה המאוחרות, כדי באמת לאפשר לילדים להגיע בכיף, והם לא צייצו ולא קיטרו

  -פעם אחת. וזה משהו

 ואורית.  :אברהם סופרמר 

סגניות, אבל באמת הם לקחו את זה  2לא, אמרתי וצוות המורים בטח בטח. יש לה  :גב' שרון שני

 בה, וכולם מאוד נרגשים, זה באמת יום חגיגי ומיוחד. בצורה מאוד טו

 כל הכבוד.  :אברהם סופרמר 

 4א' כדאי אני חושב להגיד לאנשים לגבי התוכנית, אבל גם... את אמרת  :רונן זיידמןמר 

 ימים, דובר על כיתות ה' ו', שיהיו במושבים. 

 אני אגיד את ההשלמה.   :גב' שרון שני

 מרשימה בעיניי, ששווה שיכירו. מאוד  :רונן זיידמןמר 

 אני אציין בהחלט.   :גב' שרון שני

  -היא עוד לא התחילה, אבל זה נראה משהו מאוד מושקע מאוד יפה :רונן זיידמןמר 

 נכון.    :גב' שרון שני

ימים אז זה משנה את הימים של השלישי  4וחשוב שיכירו. אבל אם זה  :רונן זיידמןמר 

 ביעי בבן שמן זה שישי. ורביעי, או שהיום הר

 

  -זה תלוי, אני לא... עדיין, כי אנחנו כרגע הצלחנו  :גב' שרון שני

  -אנחנו קיבלנו מערכת לימים שלישי, רביעי, ללמידה במושבים :רונן זיידמןמר 

 יופי.   :גב' שרון שני
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 המועצה מסבסדת השתתפות מושב.  :רונן זיידמןמר 

 נכון.   :גב' שרון שני

 ימים בבן שמן איך זה מסתדר עם היומיים במושב.  4אם יש  :זיידמן רונןמר 

בתי הספר פתוחים ימים, כי זה כולל יום שישי, זה נכון.  4קודם כל כרגע יש   :גב' שרון שני

ימים בשבוע. בנוסף יש תכנית של מעגלים במושבים, כי היה לנו באמת רצון שהילדים, בוא נודה  6

 הזום פחות...

 מצד התושבים *** *** הפרעה

 אנחנו רוצים שגם הילדים שלנו ייהנו כמו בבית ספר שלכם.   דובר:

 ביקשו לא להפריע נכון?   דובר:

שרון, קבלי ממני קודם כל, תכף יששכר אתה מדבר, בגלל שיש כרגע רעש, אז  :שמעון סוסןמר 

רון, יחד עם כל תכף. שרון וחברי המליאה כולם אני רוצה שתדעו שאגף החינוך ברשותה של ש

המנהלים שאיתה מחלקות בית ספר, גנים, חינוך מיוחד, כל העובדים והעובדות שמה עשו ימים 

כלילות ומגיע להם יישר כוח וכבוד גדול על פתיחת שנה מצוינת. בנוסף היו עוד הרבה אנשים שפעלו 

גל והצוות שלו, בתוך המועצה ומגיע להם יישר כוח גדול. כל האנשים שפעלו מטעם המחשוב ירון 

מטעם הרכש שי שטח והצוות שלו, כמובן התחזוקה דניאל מימוני מנהל אגף מוניציפאלי ותמר 

מנהלת המחלקה, ועוד הרבה קבוצות איכות שעשו ימים כלילות בניקיון בזה באמת, שלא לדבר על 

כזנו מאמץ ההנדסה וג'נט בתוך ההנדסה שפעלו ימים כלילות בכל בתי הספר, ובעיקר בבית ספר שרי

לפתוח אותו, וברוך השם בית ספר לתפארת מדינת ישראל. אז שרון ברכות לפתיחת שנה מוצלחת 

לך ולכל הצוותים שאיתך. אגב תכניות לעילא ולעילא כדי שיוכלו ללמוד מקסימום ימים. ועכשיו 

 אני אתן ליששכר שהוא רוצה להציף נושא שהוא ביקש מטעם ברקת אם בכלל. בבקשה. 

 

ערב טוב לכולם, כפי שהנכם רואים הבעיה הזאת היא מוכרת לי מזמן, אבל  :שכר מעטוףישמר 

  -פשוט זה

 

 מה השאלה?  :שמעון סוסןמר 

לא שאלה לא שואל, אני קודם כל אומר אחר כך, אני מסביר. אתם רואים  :יששכר מעטוףמר 

  -מה שקורה פה. אני חושב ש
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 מה הבקשה?   :שמעון סוסןמר 

  -חינוך הוא נשמת אפה של המועצה  :טוףיששכר מעמר 

יששכר מה הבקשה? אני רוצה לדעת אני לא יודע אפילו מה הם   :שמעון סוסןמר 

 רוצים. 

 דקה אחת אני אזכיר.   :יששכר מעטוףמר 

 שמעון אנחנו לא שומעים.     דובר:

 אתם לא שומעים תבדוק, יוסי עוצר רק שנייה.   :שמעון סוסןמר 

 יששכר תנסה לדבר למיקרופון שישמעו.    :גב' שרון שני

יש לנו בעיה במושב, מה לעשות יש לנו מגזר חרדי, חב"ד הוא מוכר   :יששכר מעטוףמר 

  -בכל העולם

 מה הבקשה?   :שמעון סוסןמר 

לשינה ולאוכל, זה כל הכבוד לחב"ד. לנו יש במושב מגזר שהוא   :יששכר מעטוףמר 

ניקים, אבל יש... לדעתי שנת הלימודים התחילה בהצלחה, אבל חרדי שהוא חב"ד, ולא כולם חב"ד

 לא בהצלחה רבה אחרי שאני רואה מה שאני רואה. 

 מה הבקשה יששכר? זה לא בחירות, זה לא מסע בחירות.   :שמעון סוסןמר 

 לא, לא, לא בחירות.   :יששכר מעטוףמר 

 מה הבקשה?   :שמעון סוסןמר 

  -ם ביהם לא בוחרי  :יששכר מעטוףמר 

 יששכר מה הבקשה?   :שמעון סוסןמר 

הבקשה שלי לדון בנושא שלהם, לתת להם את הפתרון. השופט ברק יודע זה  :יששכר מעטוףמר 

ידידינו המלומד, יש חריג לחריג. אני מבקש שתוקם ועדה מטעם חינוך מטעם שרון לפתור להם את 

ערבים להבדיל אלפי הבדלות,  100היו לנו הבעיה, לא כיבוי שריפות כפי שעושים שנה בשנה, ... אם 

  -אני בטוחני שהיו אומרים לנו

 

 מה הבקשה?  :שמעון סוסןמר 

הבקשה שלי שתוקם ועדה רצינית שתיתן להם פתרון מעכשיו לדורי דורות,  :יששכר מעטוףמר 

  -ולא כיבוי שריפות
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 אבל תעצור, אז תעצור.  :שמעון סוסןמר 

ענה לגן, לתת להם מענה להסעות, כי יש שמה המון תלמידים, ולתת להם מ :יששכר מעטוףמר 

ראיתי היום ואני מקבל, ולא צריך להבליג ולהגיד אלה פלג זר. והמועצה כן יכולה, כשם שהיא 

מוציאה על כדורגל אלפי שקלים מאות אלפי שקלים, היא יכולה לתת למגזר הזה גם כן. אי אפשר 

או חילוני, אז זה מה שאני אומר. אני מבקש להקים ועדה לכפות על המגזר הזה ללכת למגזר דתי 

 רצינית שתבחן את זה, גם מול משרד החינוך. ואני רוצה גם להיות בוועדה הזאת, אם אפשרי. 

 יששכר שמענו תודה.  :שמעון סוסןמר 

 בשביל... אחת ולתמיד. זהו,  :יששכר מעטוףמר 

 שנייה רגע אביבה.  :שמעון סוסןמר 

אני רוצה לומר שהבעיה הזאת מאוד כואבת, אני הילד שלי למד בלוד, הייתי  :לגב' אביבה הל

מסיעה אותו ללוד כל יום, כמובן בהסעות של המושב ושילמתי כסף. אנחנו מרגישים כילדים 

חורגים. אנחנו משלמים עבור הסעה הזאת, יש כל מיני מיפוי לא מיפוי, אנחנו יודעים שיש הסעות 

מיפוי, וזה חורה לנו מאוד. יש לנו פה משפחות ברוכות ילדים, זוגות  שיוצאות מהמועצה בלי

צעירים שגרים בקרוונים, אין להם מחיה, מפוטרים עכשיו מהקורונה, כל הבעיות שקיימות היום 

במדינה, יש להם חוב,... יש להם חוב למועצה משנה שעברה, והם לא יכולים לשלם, אני גם לא 

לה לשלם, כל זוג היום יש פה הורים, מישהי אחרי לידה, היא לא חזרה יכולה לשלם, אני גם לא יכו

לעבודה... לחזור לעבודה שלה, כי פיטרו אותה מהעבודה שלה, יש המון בעיות שקיימות, אף אחד 

  -לא מתייחס אלינו, זה כואב לי מאוד הדבר הזה. בנושא הגן, נושא הגן מאוד כואב

  -ת, אני לא אנהלואת אומרת את שייצג :שמעון סוסןמר 

  -אני מייצגת את כל ברקת :גב' אביבה הלל

 רק רגע אביבה, עכשיו אני שואל אותך.  :שמעון סוסןמר 

 

 בבקשה, בבקשה.  :גב' אביבה הלל

אני שואל אותך, יש שיח שהחבר'ה שלי במליאה עוד לא מכירים אותו. יש  :שמעון סוסןמר 

שנה, כשאת  17שואל אותך, אני מנהל את המועצה שיח שהוא פה ויש שיח במקומות אחרים. אני 

ניהלת שנים רבות את העניינים הללו, את מעזה לומר את מה שאת אומרת עכשיו, ואת מאמינה 

 למה שאת אומרת? 
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  -אני מבקשת בקשה, אני יודעת :גב' אביבה הלל

  -רגע :שמעון סוסןמר 

  -אני יודעת :גב' אביבה הלל

 ני. למליאה תע :שמעון סוסןמר 

  -אני מבקשת את הבקשה, כי אני יודעת מה היכולות :גב' אביבה הלל

  -אבל אני שואל אותך :שמעון סוסןמר 

פה בישיבה,  4.8-אני יודעת מה היכולות של המועצה, ואני הייתי אצלך ב :גב' אביבה הלל

עד, אנחנו פה ואתה אמרת לי לא ייפתח גן, לכי לוועד שלך, לוועד שזורק אותי לקיבינימט, יש לוו

אישרנו לפני שנתיים, אישרנו מבנה לגן ילדים פה במועצה, זה הכול נמצא אצלי במייל, ואחר כך 

  -עשו הסבה לקחו אותו, עשו... שינו אותו

 מי לקח אותו? מי לקח אותו?  :שמעון סוסןמר 

  -מי שלקח אותו. לקחו אותו :גב' אביבה הלל

 מי לקח אותו?  :שמעון סוסןמר 

גדי לקח אותו לבני עקיבא, גדי... לקח אותו לבני עקיבא, הסבו אותו... צריך עכשיו :יבה הללגב' אב

לפנות בוקר. הורים באו צילמו, שירותים של ילדים, משרד  5:00-לחשוב, הוא... את הקרוון הזה ב

 החינוך מופיע על המבנה, אין גן. 

  -בואי נגיד :שמעון סוסןמר 

לפני שנתיים כן נפתח גן, יש לנו גן אחד שהוא רב גילאי, מאוד קשה סליחה רגע, :גב' אביבה הלל

  -..., מאוד קשה לתפקד בגן הזה, אבל ההורים5עד  3לתפקד, זה גילאים 

  -את לא אומרת :שמעון סוסןמר 

 

סליחה בבקשה, אתה יודע שאני לא מדברת הרבה במליאה ואני גם לא  :גב' אביבה הלל

פש. אני לא יכולה לסבול את זה. אני הילד שלי לא היה יום אחד צועקת, אבל הגיעו מים עד נ

במוסדות המועצה, אני למדתי בלוד, הייתי מסיעה את הילד שלי ללוד, כשהוא היה בכיתה א' בחדר 

. תקשיבו אני לפני שהילד 17הלוך חזור, הייתי מסיעה אותו, אבל די כאילו יש גבול, הילד שלי בן 

  -מן להביא אותושלי נולד, ועוד לקח לי ז
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 אז מה את אומרת?   :שמעון סוסןמר 

אני אומרת סבלנו מההפרעות האלה. גם לגבי הגן, אנחנו מבקשים לגבי הגן,  :גב' אביבה הלל

ילדים בלי מסגרת. המועצה לקחה שיפצה,... לכו  11ילדים שאין להם מסגרת,  11הגן זה קריטי. יש 

 לאלעד, לכו לאלעד סבבה. 

 רק רגע, היא הביאה להם... סתם? הם לא ביקשו?   :שמעון סוסןמר 

הם ביקשו אוקיי, למה הם ביקשו? למה הם ביקשו? למה הם ביקשו? כי  :גב' אביבה הלל

 זרקו אותם אמרו להם אין מקום בגן. אין מקום בגן. אמרו להם אין מקום בגן. 

ואו נפטור שמעון, אם האנשים האלה הם נטע זר במושב שלנו, ב  :יששכר מעטוףמר 

 אותם מארנונה שיתנהלו לבד. 

  -יששכר  :שמעון סוסןמר 

 אם הם קופים, בוא נשים אותם על העצים.   :יששכר מעטוףמר 

  -יששכר  :שמעון סוסןמר 

 אי אפשר לזלזל באנשים האלה.   :יששכר מעטוףמר 

 אנחנו נענה.   :שמעון סוסןמר 

 הדבר הזה צריך לעשות את זה.  אני מבקש שתקום ועדה, באמת  :יששכר מעטוףמר 

 הגן לא נפתח, אתמול באו ילדים...  :גב' אביבה הלל

 )מדברים יחד( 

 -יששכר  :שמעון סוסןמר 

 אבל לתת תורני,... פה של המדינה הזאת.   :יששכר מעטוףמר 

 אתה רוצה לקבל תשובה?   :שמעון סוסןמר 

  -אני רוצה ועדה  :יששכר מעטוףמר 

 

  -עזוב עכשיו  :שמעון סוסןמר 

 רצינית.   :יששכר מעטוףמר 

 שמעת, אז אמרת, סיימת, אביבה תודה.   :שמעון סוסןמר 

 אני רוצה לסיים, לא סיימתי.   :גב' אביבה הלל

 תסיימי.   :שמעון סוסןמר 
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גנים של  3בשביל שחברי המליאה יבינו איפה הבעיה פה נמצאת. יש לנו במושב  :גב' אביבה הלל

 מעמד חב"ד, הוא גן לכל דבר ועניין במועצה שלנו. באמת המועצה 1-עמד רגיל ובמ 2המועצה. 

נותנת מה שהיא יכולה לתת בגן שלנו, אבל יש ברוך השם כל שנה, התחלתי לספר לכם שהיה קרוון 

ואת הקרוון הזה לקח הוועד לבני עקיבא. לפני שנתיים היה ברוך השם כמות ילדים גדולה, ואז 

גילאים יפה. ... והילדים קיבלו את היחס  2-והיה גן, חילקו את הגן הרב גילאי לקיבלנו מבנה אחר 

ואת החינוך כמו שצריך. השנה הזאת תש"פ לא היה מספיק ילדים אז הילדים סבלו בגן אחד, אוקיי 

 -הבנו, יש חוקים ויש כללים. היום יש

 לים, אני הייתי מעורה בזה. החוצה, התחננו וכתבו מיי 5זה לא היה ככה, הם זרקו   תושב מהקהל:

 נכון, נכון. ... אחים למדו באלעד, נכון לפני שנה.  :גב' אביבה הלל

  -אביבה :שמעון סוסןמר 

בבקשה ראש המועצה, בבקשה, בבקשה, תן לי לסיים, אני אספר את  :גב' אביבה הלל

 הסיפור בקצרה, אתה יודע שאני לא מדברת כמעט. 

 

 י. אבל תסיימ  :שמעון סוסןמר 

ילדים שאין להם מסגרת, מכל מיני סיבות,  11אני מסיימת בבקשה. יש לנו  :גב' אביבה הלל

מכל מיני סיבות. גם קורונה, וגם אין מי שייתן... הייתה צריכה לטוב לחו"ל... וילדים שנכנסו עכשיו 

ם לתושבים לברקת. אנחנו מבקשים פתרון. לא יתכן שראש הוועד שלנו יבוא וישים לנו רגליי 16.8-ב

 שלו, ומבנה שהוא לקח לנו של משרד החינוך שהגיע, שפה במועצה אישרו אותו. 

 

  -לא כיבוי שריפות  :יששכר מעטוףמר 

  -לא ייתכן, אי אפשר  :גב' אביבה הלל

יששכר, אני לא מבין אתה משלים אותה כל רגע, סיימת לדבר, סיימת לדבר.  :שמעון סוסןמר 

 אנחנו רוצים להתקדם. 

אי אפשר לחיות בצמצום. אני הייתי אצלך בישיבה, אני עשיתי את  :' אביבה הללגב

  -המהלכים, אתה יודע שאני בדרך כלל באה בצורה מנומסת

 אביבה תסיימי.  :שמעון סוסןמר 

ואני משתדלת, אני באתי בצורה מתורבתת, פניתי לגליה, פניתי גם לשרון. שרון  :גב' אביבה הלל
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, לא מאושרים קרוונים למבנים.' אני פניתי בדרך מנומסת, ביררתי כמה אומרת לי: 'אי אפשר

ילדים, אני עקבתי, ואני שואלת הורים, בוואטסאפ אני שואלת הורים, מי לא נרשם מי כן נרשם, יש 

 106לי אינפורמציה מהורים, באתי עם נתונים. אז לא יכולים להגיד לי שאי אפשר ואין, החוק אומר 

 משהו בסיסי, חוק חינוך חובה בסיסי נקודה. עי, אנחנו רוצים גן רביעי. ילדים יש גן רבי

 אנחנו רוצים לשמוע תשובות.  :יששכר מעטוףמר 

 שרון, שרון אני מבקש שתגיבי על זה, ואחרי זה אני אגיב.  :שמעון סוסןמר 

ענה. אני רמות. רמת עקרונית מערכתית רשותית, אני כרגע לא אתן את המ 2יש פה  :גב' שרון שני

 יכולה לדבר קונקרטית על מה שהיה מבחינת הרישום. 

 לא להפריע.  :שמעון סוסןמר 

ילדים, שנרשמו בזמן, היה ילד  35מבחינת מה שהיה זה באמת שקודם כל מותר   :גב' שרון שני

נוסף לאחר מכן שקצת פספס את זמן הרישום דרך האינטרנט, ובכל זאת פנינו לפיקוח וקיבלנו 

שזה הרבה הרבה אחרי הרישום האינטרנטי, שהחוק אומר  28.7.20-. ב36להכניס ילד  רישום גם

שזה על בסיס מקום פנוי, ואחרי שחלק מהתושבים ביקשו אגרת, סליחה אישור לימודי חוץ ונתנו 

  -ואישרנו להם ללמוד... באלעד או בכל מקום אחר

 לפי בקשתם.   :שמעון סוסןמר 

שזה ממש לפני חודש, באה קבוצה של ילדים שביקשו גן  28.7.20-, בעל פי בקשתם :גב' שרון שני

חב"ד. הסברנו שאין אפשרות תוך פחות מחודש להעמיד גן. ובנוסף אחד הספירה של מספר 

התלמידים והתקנים אביבה, ואת יודעת את זה, זה לא לפי מספר ילדי חב"ד, זה סך הכול ילדים 

שאת מדברת  11-הגנים האחרים. והילדים ה 2-כי יש מקום ב במושב, זה לא נתן לנו תקן לגן רביעי,

  -עליהם

 רוצים חב"ד.   :שמעון סוסןמר 

  -רשומים בגנים שיש מקום   :גב' שרון שני

 לא נכון, לא נכון.   :גב' אביבה הלל

  -חד משמעית יש   :גב' שרון שני

 לא נכון, לא נכון.   :גב' אביבה הלל

 לא נכון, כי אני עומדת מאחורי זה. אל תגידי    :גב' שרון שני

 אני אומרת לך לא נכון.   :גב' אביבה הלל
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גליה הוציא מייל כבר לפני הרבה ימים, עם רישום של כל התלמידים באיזה   :גב' שרון שני

גן הם. אתם רוצים גן חב"ד שאין בו מקום. אנחנו יכולים לתת לכם מענה בזמן הזה של הקיץ חודש 

 הגנים הממלכתיים דתיים במושב ברקת. וזה השיבוץ של הילדים.  2-רק ב לפני פתיחת שנה,

ואני רוצה להוסיף שנייה. אביבה, עליי אותי, אי אפשר לחשוד בי שאני לא מכיר  :שמעון סוסןמר 

את כל ההיסטוריה לפני ולפנים. הרי עכשיו דיווחנו למועצה על פתיחת שנת לימודים מקסימה בכל 

ן שאני אתן למישהו לזרוע נתונים שהם לא נכונים, אני לא אתן, אני פשוט לא החבל, והרי לא ייתכ

אתן. אז אני אומר לחבריי במליאה. הרי אם היה ניתן להקים גן, אני לא הייתי פותח גן? לא היה 

ניתן לפתוח גן. אל תפריע בבקשה. לא ניתן היה מלכתחילה לפתוח גן, ואני אומר לחבריי במליאה. 

  -ידו לי אתגר ולא עמדתי בו? מכירים בכל המערכות נכוןהיה פעם שהעמ

 בגלל שאני חושבת שאתה... בגלל זה אני חושבת.   :גב' אביבה הלל

 

אביבה, אביבה, תעצרי אל תדאגי, כל זמן שאני פה אני אעשה מאמץ ניכר לשכנע  :שמעון סוסןמר 

א לשום דרך אחרת, ולא את חברי המליאה רק לדרך שאני מאמין בה שהיא נכונה וצודקת, ול

לדמגוגיה. עכשיו נגיד ילדים וזה, נספר למליאה כמה דברים. פעם אחת לא היה גן רביעי בגלל עד 

בכלל אין גן רביעי, והם באו וביקשו  28.7.20-בכלל לא היה, הייתה קבוצת ילדים שנולדה ב 28.8.20

 מאיתנו קריאה, אישור קריאה לאלעד מה שקורה כל יום. 

 

 ילדים.  2  :בה הללגב' אבי

 תעצרי.   :שמעון סוסןמר 

 ילדים.  2  :גב' אביבה הלל

 תעצרי רגע.   :שמעון סוסןמר 

 משפחות.  2  :גב' אביבה הלל

תעצרי רגע, אין בכלל גן רביעי, גם עכשיו אין גן רביעי. עכשיו מה רוצים החברים  :שמעון סוסןמר 

ילדים האלה לא היו בברקת, יש תנועה שהולכת שנמצאים פה, אגב זה עולים חדשים שלא תטעו, ה

  -לכיוון ברקת מבחוץ מכל מיני מקומות

 ... עיר.   :יששכר מעטוףמר 

קרוונים, אל תדאג אני  7-ו 6אל תדאג המועצה תבדוק את כל המשקים שיש בהם  :שמעון סוסןמר 
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 6ונים. כל בית עושה אבדוק את זה. עכשיו אני אענה, תן לי לדבר. מה קרה? יש תנועה, כי יש קרו

למועצה  28.7.20-קרוונים, ועולם כמנהגו נוהג. אז מה קורה במקום הזה? זה חטא על פשע. באים ב

, יו"ר -ואומרים אנחנו יש לנו גן, אין גן. אבל יותר מזה יש יו"ר ועד מוניציפאלי, הוא מנהל את ה

ו יש את הסמכות לפעול ועד מוניציפאלי הוא ראש מועצה של היישוב, לו יש את הסמכות. ל

 בשאלות השונות והמגוונות שיש. עכשיו אין שום מבנה שיכול לעמוד לגן היום. 

 יש.   :גב' אביבה הלל

 -שנייה  :שמעון סוסןמר 

 של המועצה יש.   :גב' אביבה הלל

 שנייה, את יכולה להגיד מה שאת רוצה, את לא ראש הוועד.   :שמעון סוסןמר 

 רצון זהו. זה ה  :גב' אביבה הלל

 

  -סליחה רגע  :שמעון סוסןמר 

  -רצון, רצון של  :גב' אביבה הלל

  -את לא ראש הוועד, אין שום מבנה  :שמעון סוסןמר 

 הוא לא מוכשר להיות גן.    :גב' שרון שני

 הוא לא מוכשר להיות גן בכלל.   :שמעון סוסןמר 

 )מדברים יחד( 

בבקשה. הקרוון שאת מדברת בו, שלא משנה מה היה  אביבה, אביבה, תיתני לי :שמעון סוסןמר 

בעבר הייעוד שלו, עם כל הכבוד לך, ראש הוועד המקומי בשם ובמלכות לקח אותו לפעילות חשובה 

 ביותר לברקת. 

 לעקיבא פעם בשבוע.  :גב' אביבה הלל

אליי? אני  שנייה תעצרי רגע, את רוצה לנהל את הוועד, לכי... לוועד, מה את באה :שמעון סוסןמר 

לא קובע בוועד ברקת, אני רק אומר לאן זה הלך. עכשיו זה קרוון שתדעו, זה לא איזה משבצת גן 

שהיא חוקית. אני מזכיר לכולם שהרשמות מסתיימות אי שם במרץ. למה מסתיימות במרץ? כי 

ן מקום, , זה לא שאמרנו לילדים איאפשר לנהל חיים. עכשיו אנחנו מחויבים לכל ילד בחבל מודיעין

, אני חייב לעשות מאמץ עליון 31.8-אנחנו מחויבים לסדר מקום בגן לכל ילד שנמצא, גם אם הוא ב

לשבץ אותו בגנים בממלכתי. עכשיו עוד שאלה שאביבה לא אמרה אותה, היו ימים שהרב סעדיה, 
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ועצה שהוא טיפל בעניין של חב"ד עם אביבה לפני הרבה שנים, והם באו לשכנע אותי, הרי מה למ

ולהקים גן של חב"ד? ממתי יש למועצה, כשיש התנגדות טוטאלית של ועד היישוב. יש התנגדות 

טוטאלית של ועד מקומי. אז הייתה התנגדות שבכלל יקום גן חב"ד, והיא מכירה את זה, לא 

הסכימו בכלל שיקום גן חב"ד, ואני הייתי זה שתיווך את הקשר בין הוועד המקומי לבין מה שהם 

ו בעבר, אגב גם במעונות בהשקעות גדולות, שאני לא מחויב להם, אני לא מחויב להם בשום ייצג

פנים ואופן. יעלה על הדעת שמעון שחב"ד מקימים מעון והמועצה תשקיע בזה כסף? זה יעלה על 

הדעת? זה נראה לכם שלמועצה יש רשת מעונות? יעלה על הדעת שיהיה דואליות כזאתי? זה קורה 

הלכנו לקראתם. יעלה על הדעת שזה? ראש הוועד בא והייתה הסכמה ברורה שאני שותף בברקת. כי 

לה, תקשיבו טוב, אנחנו נסכים להקמת גן, ואני את הקו הזה לא אפסיק אותו לעולם, אנחנו נקים 

 גן, לעולם גן חב"ד לא ייפגע בממלכתי. 

 

 נכון?   :גב' אביבה הלל

 מה הפירוש?   :שמעון סוסןמר 

 צודק.   :בה הללגב' אבי

 נכון או לא?   :שמעון סוסןמר 

אתה אמרת לי, אני אגיד לך איפה אתה אמרת לי את זה אפילו, ליד הגן הקיים גן  :גב' אביבה הלל

 גפן, זה משפט שאני זוכרת אותו, אתה צודק. 

  -עכשיו תראו, מה המשמעות עכשיו  :שמעון סוסןמר 

  -, לא פוגעהוא לא פוגע, לא פוגע  :גב' אביבה הלל

 28.7-תעצרי, תעצרי רגע, הוא פוגע גם פוגע, אם בכלל. קודם כל ב  :שמעון סוסןמר 

 אף אחד לא יבוא אליי לפתוח גן. 

 כי משרד החינוך לא...    :גב' שרון שני

גן, לא  28.7-שנייה תעצרי, אף אחד לא יבוא לחבל מודיעין לבקש לפתוח ב :שמעון סוסןמר 

את מבינה? עכשיו זה  28.7-א באחיסמך ולא בברקת, לא יבואו אליי, אף אחד בבשילת, לא במזור, ל

הורים שיצרו את  2הצטרפו עוד  16.8-רק חלק, בכלל החלק שבא הוא בכלל לא היה זה שפתח, רק ב

המשטח שאומר עכשיו יש גן, נגיד גן רביעי. עכשיו גן רביעי איך? אם נספור את כל ממלכתי דתי 

, אז הם רוצים לא ללכת לממלכתי, להישאר בברקת, 40-"ד הם כבר למעלה מואת חב"ד. אבל חב
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  -או שאין מקומות אחרים והם רוצים להיות חב"ד שני, שיפגע בממלכתי

 לא פוגע, לא פוגע, יש פה...   :גב' אביבה הלל

 . זה לא יהיה, זה לא יהיה  :שמעון סוסןמר 

  -לא פוגע  :גב' אביבה הלל

 ה לא יהיה בשום פנים ואופן. ז  :שמעון סוסןמר 

 )מדברים יחד(

 זה לא פוגע, אדוני ראש המועצה זה לא פוגע.   :גב' אביבה הלל

  -עכשיו תמצאי  :שמעון סוסןמר 

 זה לא פוגע.   :גב' אביבה הלל

  -עכשיו תבואי  :שמעון סוסןמר 

  -אני מבטיחה לך, בוא תדבר עם הגננת. גיסתי סייעת בגן  :גב' אביבה הלל

 

סליחה שנייה, שמעון אני לא יודע, שרון עם כל הכבוד אליך, אני לא מבין  :יששכר מעטוףמר 

מה ההגדרה הזאת, סליחה אביבה, מה זה ההגדרה הזאת לא פוגע חב"ד. אם אני רוצה שכל מושב 

 -ברקת יהיה חב"ד לא רוצה ממלכתי

 

  -אתה לא רוצה כלום. אתה לא קובע כלום, יש ועד  :שמעון סוסןמר 

  -ועד  :יששכר מעטוףמר 

 יש ועד מקומי.   :שמעון סוסןמר 

 אנחנו נקבע.   :יששכר מעטוףמר 

 אז לך תקבע.   :שמעון סוסןמר 

 אנחנו נקבע.   :יששכר מעטוףמר 

 אז לך תקבע.   :שמעון סוסןמר 

 ועד המושב של... מהיום. אנחנו...   :יששכר מעטוףמר 

 א קובע. רק שנייה, אתה ל  :שמעון סוסןמר 

 יש מה שנקרא אנשים שהם אנטי חב"ד, והם מבחינה רגשית...  :יששכר מעטוףמר 

 )מדברים יחד( 
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 אסור שזה יפעל ברמה של מנהיגות.   :יששכר מעטוףמר 

 יששכר טעית.   :שמעון סוסןמר 

  -מנהיגות ברגע שהוא  :יששכר מעטוףמר 

 טעית.   :שמעון סוסןמר 

רגע שהוא עולה הוא חייב להסתכל על כל המגזרים כאחד. מנהיג שב  :יששכר מעטוףמר 

 ולא להתנכל לאותו מגזר שהוא לא אוהב אותו. ככה צריך לנהוג לדעתי. 

 מי לא אוהב אותו.   :שמעון סוסןמר 

 אתה יודע.   :יששכר מעטוףמר 

  -שנייה רגע יששכר  :שמעון סוסןמר 

 אתה יודע.   :יששכר מעטוףמר 

 

  -ששכר תעצור, שנייה רגע יששכר אסור לךי  :שמעון סוסןמר 

 אי אפשר שלא להתייחס אליהם, הם לא קופים.   :יששכר מעטוףמר 

  -יששכר  :שמעון סוסןמר 

תפטור אותם מארנונה, בבקשה בוא נעלה את זה. באמת תן להם... איך  :יששכר מעטוףמר 

 אומרים פלסטינים בתוך מושב ברקת. 

 מארנונה.  נפטור אותם  :שמעון סוסןמר 

 כן, תן להם...   :יששכר מעטוףמר 

 אתה משפטן לא?   :שמעון סוסןמר 

 אני משפטן כן.   :יששכר מעטוףמר 

  -יששכר תעצור עכשיו  :שמעון סוסןמר 

  -לא, אתה לא רוצה לתת להם, אם הם משלמים ארנונה  :יששכר מעטוףמר 

  -יששכר תעצור  :שמעון סוסןמר 

 יכולים לקבל את כל התנאים. הם   :יששכר מעטוףמר 

  -יששכר תעצור  :שמעון סוסןמר 

 הם משלמים.   :יששכר מעטוףמר 

אני סיפרתי לחברי המליאה על האירוע הזה של הגן, אליי לא באים   :שמעון סוסןמר 
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  -28.7-ב

 אבל אתה רוצה לעזור, אני יודע את זה.   :יששכר מעטוףמר 

  -יששכר, יששכר  :שמעון סוסןמר 

 ואני יודע מהמסרים, אם לא אתה היית הם לא שמה.   :יששכר מעטוףר מ

 טוב.   :שמעון סוסןמר 

 אני יודע אתה רוצה לעזור ואתה יכול לעזור.   :יששכר מעטוףמר 

 עצור, עכשיו אני רוצה להוסיף.   :שמעון סוסןמר 

 אתה יכול לעזור ואתה רוצה.   :יששכר מעטוףמר 

 ה להוסיף ולומר. אני רוצ  :שמעון סוסןמר 

תן לי את ההצעה הזאת של מה שאמרתי, תהיה ועדה שבאמת תיתן   :יששכר מעטוףמר 

 להם פתרון כבר היום מחר. 

 

  -יששכר תעצור, אף  :שמעון סוסןמר 

 גם לנושא של ההסעות.   :יששכר מעטוףמר 

  -יששכר, לא תתקבל החלטה פה  :שמעון סוסןמר 

 למה לא?   :יששכר מעטוףמר 

 שנייה יששכר, שמעת מה שאמרתי לך?   :שמעון סוסןמר 

 אבל למה לא?   :יששכר מעטוףמר 

 שמעת?   :שמעון סוסןמר 

 תעשה ועדה.   :יששכר מעטוףמר 

 יששכר שמעת?   :שמעון סוסןמר 

 כן.   :יששכר מעטוףמר 

וך תהיה ועדה מקצועית שהיועץ המשפטי של המועצה עם מנהלת אגף חינ  :שמעון סוסןמר 

ויו"ר ועדת חינוך, שלא נמצא פה, אני לא יודע אם הוא בזה אייל דה פאו, הם נבקש אותם להיות על 

  -המדוכה לבדוק את כל הסוגיה הזאתי פעם נוספת, אבל אני רק אומר

 

 יפה מאוד.   :יששכר מעטוףמר 
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  -שנייה רגע, אני בא ואומר לך, אני בא ואומר לך  :שמעון סוסןמר 

 הוא יכול, הוא רוצה, הוא יעשה לכם.   :וףיששכר מעטמר 

 יששכר תעצור, יששכר.   :שמעון סוסןמר 

כבר אמר הרב עליו, הוא יכול, שמעון יכול, אתם רואים את הלב שלו, זה לא  :יששכר מעטוףמר 

 לב של אבן, יש לו פלסטלינה, אתם לא מכירים אותו. 

-יכול שמעון, לא הייתי פונה אליך בזה נכון. אם לא הייתי חושבת שאתה  :גב' אביבה הלל

, אם לא הייתי חושבת שאתה יכול. אני יודעת את היכולות שלך, ואתה העלית את המועצה 4.8.20

  -לגבהים, אז לא הייתי פונה. אם היית מישהו אחר

לכן שמעון עוד תהיה ראש ממשלה, אני מבטיח לך, תחליף את ביבי.  :יששכר מעטוףמר 

 פקדנו לליכוד שאתה תהיה ראש ממשלה. התהתפקדנו לליכוד. 

 )מדברים יחד(

חבר'ה עזבו רגע, תניחו רגע, אני אף פעם בחיי לא הייתי צריך שיבואו ידחקו  :שמעון סוסןמר 

בי לפעול למען החינוך או למען ילדינו. הסוגיה שהתגלגלה לפתחנו היא סוגיה בעייתית. אנשים לא 

את חברי המליאה, את הצוות, לראות במה מדובר. מבינים שאת אומרת יש מבנה, אני אשלח 

 מדובר בחדרון. בשביל לעשות אותו גן צריך להשקיע מאות אלפים, סליחה. 

 

 לא, זה לא חדרון, זה לא חדרון.  :גב' אביבה הלל

 תסביר. אם אתה היית בא להירשם בזמן, אז משרד החינוך היה מתחשב בי.  :שמעון סוסןמר 

 עשו, יש מימון.  אבל כבר  תושב מהקהל:

לא, לא, אם היית בא להירשם בזמן, נגיד שהיום, אביבה נגיד שהיום  :שמעון סוסןמר 

ההורים לסוגיהם השונים, לא משנה אני לא מסתכל חב"ד ממלכתי דתי, אני מחויב גם לממלכתי 

 דתי, אתם זוכרים את זה. 

 זה גן ממד.  :גב' אביבה הלל

חכי רגע, אמרתי לך המושב אומר לי אנחנו קודם כל מחויבים שנייה רגע, אבל  :שמעון סוסןמר 

 לממלכתי דתי, איתך ביחד, את זוכרת את זה או לא? 

 לא.   :גב' אביבה הלל

  -מה שעכשיו אמרת אתה צודק, שאמרנו  :שמעון סוסןמר 
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 לא, לא, אתה אמרת שאתה לא תפגע בממד.   :גב' אביבה הלל

 י מתכוון. נכון, אז לזה אנ  :שמעון סוסןמר 

 בסדר.   :גב' אביבה הלל

אנחנו מחויבים בחינוך הממלכתי דתי, עם כל הכבוד לכם והערכה, אנחנו  :שמעון סוסןמר 

מחויבים לממלכתי דתי, בברקת יש ממלכתי דתי זה החינוך המוביל. יש ועד במושב שהוא קובע את 

ולבוא לומר תקימו גן חב"ד הכללים, של מה קורה ומה הנוהגים. אי אפשר לבוא בחודש האחרון 

נוסף, כשבכלל אי אפשר היה, אי אפשר לעשות את זה, זה מה שאני רוצה לומר. הרי אם עכשיו היו 

 נרשמים הורים בזמן, אז אני לא הייתי מחויב לתת להם מענה? 

לחודש, אתה צודק, סוסן אתה צודק, אבל  4-אמרתי לך גם בפגישה איתך ב :גב' אביבה הלל

 רבה סיבות אחרות הקשו את העניין. הקורונה וה

 

תגיד אתם רוצים לעשות ממני צחוק או מה? אני לא מבין. מה אתה רוצה שאני  :שמעון סוסןמר 

אגיד לך שבמליאת מועצה, בישיבת מליאה מה חברי מליאה צריכים עכשיו זה, תתקע לי שופר 

כה, זאת ישיבת מליאה, זאת אחרי זה בלשכה. חברים תקשיבו רגע, הסוגיה, שנייה זה לא הולך כ

לא ישיבה של זה. הנציגים של המליאה דיברו. אני אומר הסוגיה שעומדת לפתחנו זו לא הסוגיה 

שהמועצה דילגה עליה, או המועצה לא התייחסה לאיזה סוגיה שעמדה לפתחה, או המועצה לא 

כלים ביישוב הקימה גן שהייתה אמורה להקים. המועצה נתנה את כל הכלים, ונותנת את כל ה

... שום מקום שיבואו בתחילת אוגוסט, באמצע אוגוסט ברקת ובכל היישובים. המועצה לא תפתח גן

, לא תקים שום גן. אגב בשביל 28.7-ילדים שישלימו את הפאזל, שהראשונים שבהם מגיעים ב

יביא להקים גן אני צריך להביא את משרד החינוך שיכיר במקום הזה, שיכיר בכמויות הילדים, ש

גננת, לא משנה שהיא תהיה ייעודית שנכונה. נניח שהגן שדיברתם הוא גן חב"ד, זה לא, זה 

המספרים שאני מכיר. כי ממלכתי דתי הם נמצאים קבוצה מסוימת, ואי אפשר לחלוק להותיר 

בממלכתי דתי קבוצת ילדים, משרד החינוך לא מכיר, מי שלא מבין, משרד החינוך סופר את 

מהראשון ועד האחרון כיחידה אחת, הוא לא מעניין אותו חב"ד לא חב"ד, הוא לא  הילדים בברקת

 מעניין אותו. 

 כל עוד יש מקום...   :גב' שרון שני

 -36-, תפתחו עוד גן. ה35כל עוד יש מקום בגן מסוים, אז הוא אומר תמנו  :שמעון סוסןמר 
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 )מדברים יחד( 

פותח, הנה אני אומר לך בפרוטוקול. אני לא מי יפתח? למי באת? אני לא  :שמעון סוסןמר 

פותח חוץ ממה שהסכמתי עם זה שתדע. אתה יכול להדגים פה ואני אגיד לך מתי הישיבה הבאה גם 

שתבוא, בפעם הבאה. רק שנייה אתם יכולים לבוא בפעם הבאה גם, אני אביא לכם כיבוד. לא 

בתנאים שהרישום לחב"ד לא יפגע ייפתח, הדבר היחידי שהסכמתי לו שנפתח גן חב"ד, ואמרנו 

, של בממלכתי דתי, אגב לא של טירת יהודה או של גבעת כח, שלא יפגע בממלכתי דתי של ברקת

 ברקת, לא של מישהו אחר, זה הכול. את יכולה להגיד מה שאת רוצה. 

 הנתונים, נתונים מדברים.  :גב' אביבה הלל

, שנייה תמתין אני לא פותח, לא פותח, אביבה, ראש הוועד ייקרא לוועדה :שמעון סוסןמר 

 -סליחה אני לא פותח

 

 )מדברים יחד( 

  -שנים, ישבנו פה 4-3הבעיה הזאת נולדה לפני כבר   תושב מהקהל:

 עם מי?  :שמעון סוסןמר 

 איתך גם כן.   תושב מהקהל:

 שנים?  4-3אבל מה  :שמעון סוסןמר 

 והבעיה הזאת מוכרת וידועה.   תושב מהקהל:

 של מה? בעיה של מה?  :מעון סוסןשמר 

רגע אני עונה, שמושב ברקת... חב"ד ממושב ברקת יש ברוך השם הרבה ילדים,   תושב מהקהל:

וברוך השם שמשפחות חרדיות הילודה היא מרובה. וכבר לפני הרבה שנים כבר הוכר הצורך לפתוח 

ת ויש נכונות, ואני חושב להם מענה לילדים האלה, זה לא משהו שקרה עכשיו, אם הייתה היערכו

  -שיש נכונות, באמת אני חושב

 לא היה גן רביעי?  28.7-אתה מכחיש שב  :שמעון סוסןמר 

  -אני מכחיש   תושב מהקהל:

 שנייה, אתה מכחיש? תגיד לחברי המליאה.   :שמעון סוסןמר 

  -אני עונה   תושב מהקהל:

 עכשיו בחודש אלול.   :שמעון סוסןמר 
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 אני עונה.    תושב מהקהל:

 תגיד.   :שמעון סוסןמר 

אני אענה, אני מכחיש את זה שזה נולד עכשיו, הבעיה הזאת נולדה    תושב מהקהל:

  -לפני

 -תענה לי עכשיו, גן רביעי  :שמעון סוסןמר 

 לא סיימתי.    תושב מהקהל:

 היה או לא היה? 28.7-גן דתי ב  :שמעון סוסןמר 

בה, אם הייתה היערכות כבר לפני שנים, היה במושב אני עונה לך תשו  תושב מהקהל:

  -ברקת

 

הוא רוצה שאני איערך למשהו שלא ידוע בכלל. אין ילדים אני איערך. סליחה  :שמעון סוסןמר 

לא היה צל צילו של ספק שאין גן רביעי  29.7-תעצור, אתה לא עונה בכנות, אני אענה. חברים, עד ה

מים חב"ד וממלכתי דתי, תזכרו שאנחנו מחויבים לממלכתי לכל עלמא עם כל הילדים שהיו רשו

עד , ואני שכנעתי את הוודתי בהסכמה, עם החברים פה שאני הסכמתי להקים את הגן של חב"ד

המקומי, שימו לב, זה חרב פיפיות, אני זה שהסכמתי, הייתה התנגדות גם אז להקים גן של חב"ד. 

יותר מזה, אמרתי אף אחד לא יקים גן מחר בבוקר  פהעכשיו אני רוצה לומר לאנשי חב"ד שיושבים 

סתם ככה, זה שלא תטעו. תקום ועדה שתבחן את הסוגיה, אף אחד לא יקים גן, שהוא סתם והוא 

אמירות בעלמא, לא יהיה דבר כזה, לא כשאני ראש מועצה. אבל אני רוצה לומר לכם דבר יותר 

אומר לחברי המליאה. הם יצרו בית ספר  מזה, מתקיימת פעילות לא חוקית בברקת שתדעו, אני

מי האנשים. הלכו למבנה לא חוקי, ופועלים בצורה לא חוקית, במקום, אני לא יודע מיהם, לא יודע 

ולא מקשיבים למועצה ולא לוועד ולא לאף אחד, שבא ואומר להם אתם עושים דבר אסור בתכלית 

האיסור, הקימו כיתה בית ספר בבניין שאסור להם היה לפתוח אותם, בחוק אסור. שהמבנה הוא 

אתי לעוד כיתה, עכשיו אומרים לי שיש כיתה שלישית, בכלל להריסה. לא... המשיכו את הכיתה הז

כיתות, יש תלונות מתוך היישוב על זה, ויש צו סגירה למקום, והם עולם כמנהגו נוהג. לא חוק, לא  3

סדר, לא זה, זה אני שם לכם רק את הדבר הזה. אם מישהו חושב שאני כראש מועצה יסכים 

טעות מרה איתי, הוא טעה טעות מרה, כי אני שומר  לפעילות כזאת, הוא טעה טעות מרה, הוא טעה

על הילדים יותר מאשר אחרים שומרים עליהם. אני לא ארשה שילדים יהיו במקומות לא 
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מפוקחים, לא מאושרים, לא כלום, ועולם כמנהגו נוהג שהם גרים בחבל מודיעין, וזה אני שם לכם 

כולם שותקים, מתקיימת פעילות, הם את זה, כי זאת סוגיה שתעלה גם בעתיד, כולם שותקים, 

רוצים כחומה ומגדל במקום לא חוקי לא מאושר, לא מתוכנן, לא כלום, להקים בית ספר. כאילו 

BY HOOK OR BY CROOK  אומרים החבר'ה. אני לא יכול לתת יד לדבר הזה. אני לא יכול

ת לא חוקית, אני לא לתת חוקית, אם היועץ המשפטי ישמע את זה, זה צו סגירה. מתקיימת פעילו

אומר, אני חלילה לא קושר, אני לא יודע מי האנשים, אני לא מכיר מי האנשים שמנהלים את זה. 

אני רק אומר לכם תזכרו שאמרתי לכם את זה, זה עכשיו קורה בשנים האלה. כלומר רוצים לבוא 

בין מה תכליתו בכוח, בכוח הכוח וללא חוק וללא סדר, להפוך משהו לייצר משהו שאף אחד לא מ

ולאן הם רוצים להגיד איתו, אז זה אני שם בצד. לעניין הגנים אני מסיים, הוועדה שתדון, גם יו"ר 

ועדת חינוך וגם יועץ משפטי וגם שרון ייבחנו את העניין יחד עם הנציגים של ברקת ויחד עם ראש 

 הוועד של ברקת וזהו. 

 גם בנושא של ההסעות.  :יששכר מעטוףמר 

לא יבחנו, תעצור רגע, אל תיתן לי להיכנס, אני לא באתי עכשיו להעלות את  :ן סוסןשמעומר 

הדבר הזה. יששכר ידונו בכול. אבל אתה יכול להיות רגוע, יששכר אתה יכול להיות רגוע, תראו 

שנים אסור היה יותר  10-נוכח לי פה שאנשים נוהגים לא בהגינות, זה בלשון המעטה, לפני יותר מ

ב"ד לוד, אני אומר לחברי המליאה. לא אסור סליחה, הפסיקו את המיפוי לחב"ד לוד. להסיע לח

לברקת יש מיפויים, אנחנו מסיעים אותם, אתם לא מתארים לעצמכם לכמה מקומות. אי אפשר 

לתאר במילים. אני אביא את המפה בפעם הבאה, אתם תראו מפה שלא תאמינו שמתקיימת. ועל זה 

נחלים מודיעים, לשעלבים, ועל ועל ועל הרבה מקומות, חב"ד היה צריך שאנחנו מסיעים אותם ל

, -שנים. הם באים אליי אביבה, עוד הפעם אותה אביבה, והרב והחברים, תשמע ו 10לרדת לפני 

אמרתי: תראו, הם למדו בזמנו והפסיקו להם את זה, המדינה הפסיקה את זה יום אחד, הפסיקה 

על אזורי מכל מיני סיבות, שאני לא אפרט אותם, כלומר החינוך את העניין של להכיר בבית ספר 

הוא חינוך שכל אחד צריך לדאוג לעצמו. ושמה מקבלים גם תגמולים כאלה ואחרים, ואגב אני גם 

אומר לחברי המליאה, לא קל לאף אחד בחינוך, לא קל למשפחות שמדוברות, אנשים קשה להם. 

עלות הסעה בשנה. על זה  20%-חלק יחסי שפחות מ וואני לוקח החלטה שאומרת להם אתם תשלמ

שמדובר בקבוצת איכות בגודל מרכזי של הורים שהיו רגילים ללכת, כי אין להם בית ספר, הם היו 
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צריכים לדאוג לעצמם, אגב בהרבה מקומות אחרים הם יודעים, אלה שנוסעים לחב"ד לוד שעכשיו 

ים טבין ותקילין, אלפי שקלים, אני אביא לכם שהוא מדבר על הסעות, הם יודעים שהאנשים משלמ

, אל תתפסו 20%או אולי  20%-את כל המפה. ועל זה שאמרתי להם לשלם חלק יחסי שהוא פחות מ

אותי במילה, מעלות ההסעה בשנה, כשכולם מאושרים וטובי לב שבכלל הסכמתי לעשות את זה, 

כל מיני כאלה שהיו עם קשיים, אז היום הם באים לומר, ואחרי שגם הסכמתי להפחית מעת לעת ל

היום הם באים לומר אנחנו דורשים, ויששכר אומר את מה שהוא אומר, זה מאוד קרוב לזה 

שהמועצה יותר לא תיגע בהסעה הזאתי, היא לא תיגע בהסעה הזאתי, מאוד קרוב, יותר קרוב לזה 

  -פה שלא תהיה הסעה בכלל מאשר, ואני אומר לך את זה, ואני אומר לך את זה

 

 למה? למה?   :יששכר מעטוףמר 

 ככה, ככה אני רוצה.   :שמעון סוסןמר 

 לא, לא, זה לא תשובה 'ככה אני רוצה'.  :יששכר מעטוףמר 

 אז אני אענה לך, אז אני אענה לך, עכשיו אני לא אענה לך.  :שמעון סוסןמר 

 ... תשובה רציונלית.  :יששכר מעטוףמר 

רציונלית, לא מציעים, למה אתה לא פונה לאלפי ילדים אחרים  סליחה, אין :שמעון סוסןמר 

 שלא מסיעים אותם? 

 מי אלה?   :יששכר מעטוףמר 

 אני אראה לך אותם.   :שמעון סוסןמר 

 כולם מקבלים הסעות.   :יששכר מעטוףמר 

 כולם?   :שמעון סוסןמר 

צה, אני לא מכיר כולם. אני אגיד לך משהו, לכן אני אמרתי אני רו  :יששכר מעטוףמר 

 את הסוגיה הזאת לפני... 

נהגה, ההורים שמחליטים אני מספר לחברי המליאה בכמה הגינות המועצה  :שמעון סוסןמר 

ילדים לומדים באנתרופוסופי, סמל מוסד של המועצה לא  50ללכת..., לי יש ילדים פה הנה, אריק 

ילדים מחבל  120ילדים מלפיד  50-תר משל לוד, הנה הוא פה, אני אומר לכם את זה בפרוטוקול, יו

מודיעין לומדים באנתרופוסופי, סמל מוסד של המועצה, זה בית ספר של המועצה, זה כמו חב"ד. 

אריק, אנחנו מסיעים או משתתפים עם תושבים של אנתרופוסופי? אפילו לא בשקל אחד. עכשיו 
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  -תבוא ותגיד לי אתה

 

 למה לא?   :יששכר מעטוףמר 

 50כה, ככה, כי ככה, זה לא שבאתי והנחתי, שמעת מה שאמרתי לך?  :סוסןשמעון מר 

 תושבים מלפיד. 

 סלי לי על הבורות שיש בי בקטע הזה.   :יששכר מעטוףמר 

 אבל לא עכשיו, עכשיו אני לא מפתח את זה.   :שמעון סוסןמר 

כן אני אמרתי סלח לי על הבורות שבקטע הזה שיש בי בנושא זה, ל  :יששכר מעטוףמר 

 רוצה ללמוד את זה. 

 

 תלמד את זה.   :שמעון סוסןמר 

אני רוצה ללמוד את זה ממך ומהמקצועיים, ולכן אמרתי אני רוצה להיות  :יששכר מעטוףמר 

 בוועדה הזאת לבחון את זה. 

 אז עכשיו בוועדה תלמדו את זה.   :שמעון סוסןמר 

 גדם. אם אתה צודק, תאמין לי אני אלך נ  :יששכר מעטוףמר 

  -יששכר אל תלך נגדם, אני לא רוצה שתלך נגדם. אני דורש ממך  :שמעון סוסןמר 

 אני דורש צדק פה.   :יששכר מעטוףמר 

 אף אחד לא נגדם פה.   :שמעון סוסןמר 

 אני מבקש צדק.   :יששכר מעטוףמר 

אילו קולד כ-תעצור עכשיו, אני רק נתתי טעימה למליאה על מה שנקרא סו :שמעון סוסןמר 

על זה שבאים לומר שהמועצה אולי חסרת צדק כלפי קבוצת אוכלוסייה, לא ולא. אני הראשון 

 שעשיתי ואני מופתע מאביבה, מילא אתה בחוסר ידע, לא ידעת מה קרה עם חב"ד לאורך שנים. 

 נכון.   :יששכר מעטוףמר 

ודעת דבר דבור אביבה, אביבה, עקב בצד אגודל ניהלה את הדברים. היא י :שמעון סוסןמר 

על אופניו. היא יודעת שחב"ד לא היו בפרול של הספירה, שממלכתי דתי קודם כל, אנחנו נותנים כי 

ככה זה, אנחנו בחינוך שלנו ממלכתי דתי הזרם המרכזי. אני לא פוסל את חב"ד, אני לא פוסל 

את בית הספר שנה, אני הקמתי  17אנתרופוסופי, באנתרופוסופי אני לא משתתף בהסעות זה כבר 
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הזה. אני לא משתתף בשקל אחד. ההורים מביאים לבד את האוטובוס, ולהבדיל מזה שהנה אני 

אמרתי לאריק עכשיו בפרוטוקול, ותבדקו אותי מה שאני אומר לכם, זה לא שאני מספר סיפורים. 

 יש כאלה קבוצות לא, תבדוק איתי במקומות אחרים, ואני אתן לך רשימה ואראה לך שעם חב"ד

היינו נדיבים בחיי, בחיי אני מצהיר פה היינו נדיבים, היינו נדיבים. זה לא שיש גסות רוח או רוע לב 

כלפי איזה קבוצת אוכלוסייה, הפוך הוא אני גם לא יכול ללכת נגד ראש ועד בזמן שזה, נניח שהיו 

ה לקצה, אין באים במרץ ואומרים לי תשמע יש גן נוסף, אני מדבר גן נוסף שנספר עוד הפעם מקצ

ספירה אחרת. אין ספירה לחב"ד נפרדת. יש ספירה כללית, אתם יודעים. ואז אנחנו אומרים אנחנו 

מחלקים גן ממלכתי דתי, אם נשאר גן חב"ד ורואים את היתרה של הילדים. אם במקרה יצא שגן 

נחנו באים חב"ד נוסף הוא רביעי מלא, אז גן חב"ד. אבל אם לא, אבל מתי זה קורה? זה קורה כשא

להביט על שנת לימודים, זה קורה מתי שהמועצה צריכה להתכונן מבחינת משרד החינוך ומבנים, 

הרי כשאני מקים גן אני מבקש ממשרד החינוך הכרה, הכרה בכל המשמעויות, זה השקעות של 

 מאות אלפי שקלים. אתם יודעים שגן ילדים ללא בינוי העלות שלו מטעם משרד החינוך, היא כמעט

רק העלות הישירה של סייעות. בדרך כלל היום זה יותר סייעות, גננות, , ₪ 800,000-900,000

הצטיידויות ועוד כהנה וכהנה. מבנים ועוד כך וכך. אני לא מזלזל ואני לא מזלזל בשום קבוצה 

שצריכה לצרוך את העניין הזה. אבל אי אפשר לבוא ולומר תייצר יש מאין בתקופת זמן שהיא 

שהיא אפס. אין בה כלום, יש מבנה שראש הוועד לא רוצה לתת אותו, מה אתה רוצה בכוח כלום, 

חודשים  3אני אכנס עם נשק לקחת אותו? הוא לא רוצה לתת אותו. וגם אם הוא נותן אותו, לוקח 

להתאים אותו לגן. מה פותחים סתם מבנה? מה אני חומה ומגדל? אני פותח קרוון מכניס ילדים? 

עשות גן בטיחותי, אני חייב לייצר לו את הפסיליטיז, את כל מה שצריך גן. אז עם כל אני חייב ל

הגיעו הילדים האחרונים כביכול אמרו שהם כאלה, דרך אגב הם לא היו  16.8.20-הכבוד שב

 תושבים בברקת. 

 

ני גר זה לא נכון. זה לא נכון, זה ממש לא נכון, ממש לא. אני אחד ההורים האלו, א   תושב מהקהל:

שנים בברקת, אני לא גר בקרוון, משלם ארנונה, גר בבית שאני שוכר אותו, עברתי ועדת  3כבר 

 שנים לוקח את הילדים לאלעד כל בוקר.  3קבלה, אני תושב מן המניין, אני כבר 

 למה?  :שמעון סוסןמר 

 למה? כי בהתחלה כשבאתי לפה ונשאר רק איזה שהוא חודש לפני תחילת  תושב מהקהל:
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הלימודים, אז אמרו זה מאוחר מידי. אוקיי, אז רשמתי את הילדים באלעד. וכן הלאה, בכל פעם 

 היה איזה שהוא משהו אחר. זה קל לנפנף. 

 מי נפנף?  :שמעון סוסןמר 

שנייה אני מסביר, אני כתושב אני לא כל היום יכול להתרוצץ מול משרדים   תושב מהקהל:

לנפנף את האזרח הקטן בכל הליכי הבירוקרטיה ובכל מיני סיבות  ומול דברים ומול כל דבר, זה קל

ובכל מיני דברים. יש פה הורים שהגיעו לכאן פיזית, ובאותו יום לא יכלו לקבל מהם את הכסף על 

הרישום ולא רשמו אותם. יש פה כל מיני סיפורים, אבל אני לא נכנס כרגע לסיפורים, עזוב את 

 הסיפורים. 

ורה. אני אומר יש פה קבוצת הורים, יש פה קהילה שאפשר להכיר בה, לא צריך אני רוצה לדבר כה

לעצום עיניים, אפשר להכיר בה, ואתם מכירים בה, ואתם נותנים ואתם מבינים. אנחנו כהורים 

מדברים על דבר אחד, אנחנו כאן אנחנו לא נולדנו לא אתמול ולא שלשום, אז נכון מכל מיני סיבות 

מו, כי נתנו תחושה שלא יכול להיות וכן יכול להיות, ואמרנו יאללה כבר לרשום כן נרשמו ולא נרש

שמה, לא משנה כרגע. הנקודה יש פה הורים ויש פה קבוצה, אנחנו מבקשים בסך הכול לחינוך 

  -חב"ד, אתם יודעים למה חשוב לנו חינוך חב"ד? אתם יודעים מה זה לייצר את ה

 

 הרצאה עכשיו. אתה רוצה להעיר הערה בבקשה.  אתה לא הולך לתת :שמעון סוסןמר 

ההערה היא מאוד מאוד פשוטה, אנחנו כהורים כאזרחים לא נולדנו אתמול ולא   תושב מהקהל:

  -שום דבר

שנים, מי אשם שלא קיבלת מקום בגן? לא היה  3ומי אשם שלא קיבלת אתה  :שמעון סוסןמר 

 מקום בגן? 

  -אני לא   תושב מהקהל:

  -שנייה בברקת תגיד  :וסןשמעון סמר 

 כן, לא היה מקום.    תושב מהקהל:

 -רק שנייה  :שמעון סוסןמר 

 לא היה מקום.    תושב מהקהל:

 תענה לי.   :שמעון סוסןמר 

 אני עונה.    תושב מהקהל:
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 לשאלה שלי, הילד שלך לא היה לו מקום בגן בברקת?   :שמעון סוסןמר 

 לא היה לו מקום.    תושב מהקהל:

 -למה אתה אומר? בממלכתי היה  :שמעון סוסןמר 

 על איזו שנה? אתה מדבר על השנה?    תושב מהקהל:

 על כל השנים.   :שמעון סוסןמר 

 על כל השנים?    תושב מהקהל:

 כן.   :שמעון סוסןמר 

  -מה זאת אומרת ממלכתי, אני   תושב מהקהל:

 כתי דתי. כן, בגן בברקת, בגני ברקת של ממל  :שמעון סוסןמר 

 אנחנו לא נכניס לשם.   :גב' אביבה הלל

סליחה. אני לא פותח גן חב"ד עם כל הכבוד, עכשיו יצא המרצע מהשק. אני  :שמעון סוסןמר 

 ילדים מקים עוד גן חב"ד.  3מה ציפיתם שאני בגלל עוד לא סתם שאלתי את השאלה הזאת. 

 ילדים... 3זה לא   :גב' אביבה הלל

 )מדברים יחד( 

 לא יהיה, לא יהיה. לא יקימו. לך לראש הוועד, ראש הוועד בברקת.  :שמעון סוסן מר

 )מדברים יחד( 

 אתה מדבר שטויות... הגעתם לבית משפט וזרקו אתכם...   :עו"ד חן סומך

 

אדוני עורך הדין, אדוני עורך הדין יש תקן לזה, יש תקן. אם לא היו עומדים  :גב' אביבה הלל

 לא הייתי מבקשת. 

 -מה שאתם רוצים אתם רוצים  :עו"ד חן סומך

 הייתי מתכופפת, אני לא הייתי מבקשת. יש תקן. אדוני עורך הדין יש תקן.  :גב' אביבה הלל

  -אביבה תעצרו, חברים :שמעון סוסןמר 

 זרם חב"ד לא...   :עו"ד חן סומך

וק את כל הסוגיה, אני אבל תעצור רגע, תעצור רגע, בגלל זה אמרנו שהוועדה תבד :שמעון סוסןמר 

רק אמרתי שאף אחד לא יבוא אליי, אביבה לך אני אומר גם בשנה הבאה, אם יבואו ביולי תלמידים 

 אפילו גם ביוני, אני לא אפתח גן. 
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אם לא יבואו להירשם בזמן ואני אצטרך להיערך, לא יעזור, הנה אני מודיע לך פה לפרוטוקול, אם 

פתיחת גנים, ורק על פי החוק ורק על פי הסכמה של משרד החינוך, לא יתנו למועצה להיערך לגנים ל

לא יוקמו גנים. מצד שני ככול שאני אדע מבעוד מועד, אני יודע להיערך הכי טוב בשביל לפתוח גנים 

ולתת מענים חינוכיים לילדינו, זה בגדול, בזה סיימנו את האירוע, יש ועדה היא תדון, אני עובר 

 לנושאים הבאים. 

 מה שנקרא נרדמתם בשמירה.  :יששכר מעטוףמר 

 חברים תודה רבה לכם. אישורי תב"רים.  :שמעון סוסןמר 

אני רוצה לברך רגע את כולם לקראת השנה החדשה, שתהיה הצלחה לנו  תושבת מהקהל:

לילדיכם. ויותר מזה אני מאחלת לכם שילד ילד אצלכם... חסידי אמיתי של הרבי ועוד אתם תראו 

 רת השם. את זה בעז

 תדעי לך ששמעון סוסן הערב לא יירדם בגללכם עכשיו.  :יששכר מעטוףמר 

 

 אישור תב"רים: .3

 מקורות מימון:₪.  180,000הסדרים גאומטריים בגבעת כח )הגדלה( בסך  – 107תב"ר 

 קרנות הרשות )פיתוח גבעת כח(.  

 מקורות ₪.  468,147רוג מתקני ספורט ושחבקים )הגדלה( בסך דהקמה וש – 37תב"ר 

 מימון: קרנות הרשות )פיתוח מושב גמזו(. 

 מקורות מימון: ₪.  60,000נגישות כיתות ללקוי שמיעה )הגדלה( בסך  – 109תב"ר 

 משרד החינוך. 

 מקורות מימון: ₪.  200,000תכנון הסדרי תנועה פיזי בכפר דניאל בסך  –תב"ר חדש 

 ₪.  60,000תקציב פיתוח כפר דניאל( קרנות הרשות )ע"ח ₪.  140,000משרד התחבורה 

 מקורות מימון: ₪.  4,713,151הקמת בי"ס מודיעים בנחלים )הגדלה( בסך  – 100תב"ר 

 רשות שדות התעופה ₪.  865,151 –משרד החינוך ₪.  1,048,000מפעל הפיס סך של 

 ₪.  2,000,000(. קרנות הרשות: 76)העברה מתב"ר ₪  800,000

תקציבים בלתי רגילים, הבאנו ב לכולם, במעבר חד נעבור לעניין הכסף. ערב טו :ג'קי להבמר 

הסדרים גאומטריים בגבעת כח, אנחנו  107לאישורכם מספר תב"רים שהראשון שבהם זה תב"ר 
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לטובת הרחבת הפרויקט. מקורות המימון זה מתקציבי ₪  180,000מתבקשים לבצע הגדלה של 

 ? הפיתוח של גבעת כח. חברים יש מתנגדים

 כולם מסכימים? אושר.  :שמעון סוסןמר 

הסדרים גאומטריים בגבעת כח )הגדלה( בסך  – 107תב"ר את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 מקורות מימון: קרנות הרשות )פיתוח גבעת כח(.₪.  180,000

 

הקמה ושדרוג מתקני ספורט ושחבקים. מבקשים הגדלה עבור  37תב"ר נוסף, תב"ר  :ג'קי להבמר 

כמובן מקורות המימון זה השלמה זה מתקציב פיתוח ₪.  468,147רש שחבק של גזמו בסך של מג

 של מושב גמזו. יש מתנגדים? 

 מה זה הדבר הזה?   דובר:

 מגרש כדורגל דשא סינטטי.  :יוסי אלימלךמר 

אתה מכיר את המגרשים האלה? זה מגרש כדורגל לילדים, דשא סינטטי שאם אני  :ג'קי להבמר 

משהו כזה. יש בו שערים, תחום. נראה לי בפעם האחרונה  2000ועה מותאם, זה נקרא דשא לא ט

שצילמנו את הפיתוח צילמנו את המגרשים האלה בבנייה הקודמת. עשינו גם סרטון כשהיינו איפה 

  -שהיינו, אני אשלח לכם את זה. אם תרצה אני אשלח לך גם. דווקא זה פרויקט

 

 שחק בקהילה זה ראשי תיבות.  שחבק זה :יוסי אלימלךמר 

 . 37חברים, אני מבקש לאשר את תב"ר  :שמעון סוסןמר 

 ס. -ש לא ב-זה ב   דובר:

 ש. -ש כן, כתוב ב-ב :יוסי אלימלךמר 

 כן, כן, זה לא סחבק מהמילה סחבק.   :ג'קי להבמר 

 חברים אני מבקש לאשר את, תבקש לאשר.  :שמעון סוסןמר 

 ש מתנגדים? אוקיי, י  :ג'קי להבמר 

 כולם בעד?   :שמעון סוסןמר 

 אוקיי כולם בעד? אושר פה אחד.    :ג'קי להבמר 

 אושר פה אחד.   :שמעון סוסןמר 
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הקמה ושדרוג מתקני ספורט ושחבקים )הגדלה(  – 37תב"ר את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 מקורות מימון: קרנות הרשות )פיתוח מושב גמזו(.₪.  468,147בסך 

 

נגישות כיתות ללקויי שמיעה, אנחנו מבקשים להגדיל  109תב"ר חדש, סליחה תב"ר  :ג'קי להב מר

בעצם זאת הנגשה ₪.  60,000מבקשים להגדיל אותו בעוד ₪.  360,000אותו. כרגע התב"ר עומד על 

 כיתות. מקורות המימון זה משרד החינוך. יש מתנגדים?  2של 

 

 אושר פה אחד.  :יוסי אלימלךמר 

 אוקיי, אושר פה אחד.   :ג'קי להב מר

 

נגישות כיתות ללקוי שמיעה )הגדלה( בסך  – 109תב"ר את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 מקורות מימון: משרד החינוך.₪.  60,000

מקורות מימון ₪.  200,000פיזי בכפר דניאל בסך  תב"ר חדש, תכנון הסדרי תנועה :ג'קי להבמר 

 ומהמצ'ינג מתקציב הפיתוח של כפר דניאל. חברים יש מתנגדים? משרד התחבורה, ₪  140,000

 

 כולם בעד? אושר.  :יוסי אלימלךמר 

 אושר פה אחד.   :ג'קי להבמר 

תכנון הסדרי תנועה פיזי בכפר דניאל בסך  –תב"ר חדש את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

)ע"ח תקציב פיתוח כפר  קרנות הרשות₪.  140,000מקורות מימון: משרד התחבורה ₪.  200,000

 .₪ 60,000דניאל( 

 

, זה תב"ר שעכשיו בעצם דיברנו על הפתיחה וחניכה בבית ספר חדש 100תב"ר  :ג'קי להבמר 

בנחלים. אנחנו נכנסים עכשיו בשלב השיפוץ של המתחם הישן. מבקשים להגדיל בעצם את התב"ר 

 ₪.  4,713,151בהיקף של 

לטובת הצטיידות ריהוט ומחשוב, משרד החינוך הקצבה  כאשר מקורות המימון זה מפעל הפיס
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אנחנו עתידים לקבל עוד הקצבה בסכום דומה, רשות שדות התעופה, אנחנו ₪,  865,000ראשונה של 

זה אותו מיגון אקוסטי בגלל רעש המטוסים,  76, אני מזכיר לחברים תב"ר 76מעבירים מתב"ר 

ה שעשינו, כדי בעצם לממש את ההקצבה. אנחנו מצריכים את התקציב לטובת הבנייה החדש

זה הפער בין מה שאנחנו מקבלים ממשרד החינוך בעיקר ₪, מיליון  2וקרנות הרשות שזה בעצם 

לבין מה שאנחנו הולכים להשקיע בשיפוץ מבנים ישנים. רבותיי למי שיש שאלות מוזמן לשאול 

 . 100בעניין הזה של תב"ר 

 

 ה. מבקשים לאשר את ז :שמעון סוסןמר 

 אם אין שאלות, מבקשים לאשר, יש מישהו מתנגד?   :ג'קי להבמר 

 כולם תומכים.  :שמעון סוסןמר 

 אוקיי, התב"ר אושר פה אחד. זהו סיימנו את פרק התב"רים.   :ג'קי להבמר 

 תודה.  :שמעון סוסןמר 

 הקמת בי"ס מודיעים בנחלים )הגדלה( בסך – 100תב"ר את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

₪.  865,151 –משרד החינוך ₪.  1,048,000מקורות מימון: מפעל הפיס סך של ₪.  4,713,151

 .₪ 2,000,000(. קרנות הרשות: 76)העברה מתב"ר ₪  800,000רשות שדות התעופה 

 
 

 .  2020יוני -אישור דו"ח רבעוני ינואר .4

 

 יוני. -יש אישור דו"ח רבעוני ינואר  :שמעון סוסןמר 

 שמעון אני יכול לדבר רגע?    מר ויקטור:

 רגע, רגע, בנושא הזה? תב"רים?   :יוסי אלימלךמר 

 לא, לא, לא תב"רים.    מר ויקטור:

 אז רגע נגמור, לפני דיווחי ראש המועצה.   :יוסי אלימלךמר 

. כאמור העברנו את הדו"ח 2020 2טוב חברים נושא נוסף זה דו"ח רבעוני רבעון   :ג'קי להבמר 

למשרד הפנים, שזה בעצם המועד הקובע בגלל שניתנה הארכה בשל  31.8.20-ומיים בלפני י

, שבעצם מרכז את התוצאות ביצוע של 2הקורונה. אני רוצה להפנות את החברים לדף מספר 
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₪. מיליון  9.1הרבעון השני. אני אלך לסוף כדי להתחיל ממנו ולהסביר. כרגע העודף שמסתמך הוא 

כתוצאה מהקורונה, שהוא מוטה בכמה מובנים. פעם אחת זה בגלל המענק  זה עודף שהוא תוצאתי

המיוחד שקיבלנו מהמדינה לגבי הקורונה. וישנם עסקים שעדיין נמצאים בבירור לגבי הזכאות 

 שלהם במענק. 

 

  -רק שנייה, פשוט להסביר את זה, יש את הארנונה שהמדינה :שמעון סוסןמר 

 שים. חוד 3נתנה פטור   :ג'קי להבמר 

חודשים ושילמה את זה. ושילמה למועצה את זה, נתנה את זה בפעם  3נתנה פטור  :שמעון סוסןמר 

 אחת בתשלום חד פעמי, דו חודשי סליחה. חודש ועוד חודש, נכון? 

 פעימות.  2-כן. ב  :ג'קי להבמר 

 יש כסף שחונה אצלנו של מבוא מודיעים, כמה מיליונים.  :שמעון סוסןמר 

מי שהיה זכאי בצורה אינטואיטיבית קיבל את הנחת הקורונה. מי   :הבג'קי למר 

שלכאורה לא זכאי קיבלה הודעה שהנושא שלו לאור הבקשה שלו נמצא בבחינה, ואנחנו בוחנים 

עדיין, לא השלמנו את הבדיקה. אם הם יהיו זכאים אנחנו נעביר את זה. כרגע הכסף מובטח לטובת 

 העניין הזה. 

 

 זה... חייב לבקש, או מי שזכאי אתה מקזז לו או לא דורש ממנו בכלל.  כעיקרון דובר:

לא דורש, מי שעל פי התקנות חד וחלק מובהר שהוא זכאי, אין דרישה מיוחדת.  :ג'קי להבמר 

 אלה שלא היו זכאים פנו. 

  -אם בתחילת השנה נניח   דובר:

  -הוא קיבל פטור מרץ   :ג'קי להבמר 

 בל הודעה... זו השאלה. הוא צריך לק    דובר:

  -מי שלא קיבל   :ג'קי להבמר 

 הוא שילם.   :שמעון סוסןמר 

בעיקר  15יודע שלא קיבל, אז הם פנו, בסדר? יש במשורה, זאת אומרת יש איזה   :ג'קי להבמר 

  -הגדולים שלא קיבלו
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 נישומים שלא קיבלו.   :שמעון סוסןמר 

 גמא. שלא קיבלו, אני אתן דו   :ג'קי להבמר 

 אל תדבר על דוגמאות בבקשה.   :שמעון סוסןמר 

 אוקיי, בלי דוגמאות.    :ג'קי להבמר 

ש דוגמאות מפעלים גדולים, שבהם היה ספק כך או אחרת, החנינו את  :שמעון סוסןמר 

הכסף אצלנו. הם בדין ודברים איתנו, יש סיכוי גדול שיקבלו חלק גדול מהם את הכסף בחזרה, זה 

 -כסף

  -... שבמקרה לא היה מודע   דובר:

 כולם קיבלו, כולם.  :שמעון סוסןמר 

 מישהו צריך לדרוש.   דובר:

קיבל. כולם קיבלו, למעט מה שהיה ברור בתקנות שלא מקבלים. אז חברים כמו  :ג'קי להבמר 

שאמרתי זה לגבי מענק הקורונה. אם תראו בשורה הראשונה של ארנונה כללית, יש ירידה בשל 

מתוך... בצד הפעולות כמובן ₪ מיליון  4והכסף שחונה אצלנו מסביר ₪ מיליון  10ה של הקורונ

שמערכת החינוך הייתה מושבתת באופן כזה או אחר בתקופה הרלוונטית שהדו"ח מדבר עליו. אז 

אותו כנ"ל לגבי הרווחה. מה שאני רוצה להגיד שבהמשך העתיד לבוא, ₪. מיליון  3.4יש ירידה של 

זו היא עצירה בעצם עובדתית, אבל אנחנו בעצם נוציא את הכסף מאחר ואנחנו שהעצירה ה

מחלקים את כל המערכת לקפסולות. ההוצאות יהיו באופן כזה שהעודף שמוצג כרגע הוא בעצם 

 ייפרס בגלל השנה. אז זה כרגע הדיווח. אם למישהו יש שאלות לגבי דו"ח הביצוע מוזמן לשאול. 

 

יוני. אם אין שאלות נמשיך  -נחנו לא צריכים להצביע על זה. דווח ינוארטוב, א :שמעון סוסןמר 

 הלאה. 

 

 מינוי חברים לוועדות מליאה. .5

 

 מינוי חברים לוועדות מליאה. :שמעון סוסןמר 

לוועדת חינוך או להחליף מנופך להוסיף את פאני  אנחנו מבקשים להוסיף :יוסי אלימלךמר 
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 ן מבית נחמיה לוועדת החינוך. דהן ליישוב נופך ואת הילה בלחס

 איזה ועדה?    דובר:

 ועדת חינוך. כולם בעד? מישהו מתנגד? אושר פה אחד.  :שמעון סוסןמר 

את מינוין של פאני דהן מנופך ושל הילה בלחסן מבית נחמיה : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 כחברות בוועדת חינוך. 

 

 לים.מורשית חתימה בבית ספר מודיעים נחאישור  .7

 

 מורשית חתימה בית ספר נחלים.  :שמעון סוסןמר 

מבקשים להוסיף את נטלי מעטוף להיות מורשית חתימה מזכירת בית ספר  :יוסי אלימלךמר 

 מודיעים נחלים, להיות מורשית חתימה בחשבונות של בית ספר מודיעים נחלים. 

 יש גם מעטוף שלא בברקת אולי.  :שמעון סוסןמר 

 לא, היא מברקת. היא גיסתו של גדי הוא אומר לי עכשיו.  :גב' אביבה הלל

 היא לא תושבת המקום.  :יששכר מעטוףמר 

 

 יששכר גם ככה דיברנו על ברקת היום בשביל כל הקדנציה.  :שמעון סוסןמר 

 שנה לא דיברתם על ברקת, עכשיו הגיע הזמן. שמעון אתה...  15מה קרה  :יששכר מעטוףמר 

הפעם אנחנו דיברנו על מזכירה שהתקבלה חדשה בנחלים מודיעים  עוד :שמעון סוסןמר 

 ואנחנו מבקשים לאשר אותה. איך קוראים לה? 

 נטלי מעטוף.  :יוסי אלימלךמר 

נטלי מעטוף מורשית חתימה בבית ספר מודיעים נחלים. כולם בעד? יש מישהו :שמעון סוסןמר 

 מתנגד? אושר פה אחד. 

נות את נטלי מעטוף כמורשית חתימה בבית ספר מודיעים : הוחלט פה אחד לאשר למהחלטה

 נחלים. 

 
 מה שנשאר כרגע דיווחים.   :שמעון סוסןמר 

 והוא רוצה להתייחס.  :יוסי אלימלךמר 
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 מי?  :שמעון סוסןמר 

 ויקטור, אבי וויקטור.  :יוסי אלימלךמר 

 לא, לא, אבי ויתר, אבי ויתר. אתה ביקשת לדבר?  :שמעון סוסןמר 

 רצית להתייחס לא?   :וסי אלימלךימר 

  -כן, בטח שאני רוצה  :אברהם סופרמר 

 חכה ויקטור רצה לומר משהו. לא, לא, תן לויקטור.   :שמעון סוסןמר 

 הוא לפניי.    מר ויקטור:

 עכשיו יש לי שאלה אליך אחרי שנרגעת ואחרי שאתה...  :אברהם סופרמר 

קרה ברקת הפסיקו לדבר עליה קמת? מה קרה  אבל הם מרעישים. למה מה :שמעון סוסןמר 

יששכר? ברקת הפסיקו לדבר עליה קמת? בבקשה, כן בבקשה. חבר'ה אנחנו שומעים כרגע. חברים 

 דקות מסיימים את המליאה אולי פחות בבקשה.  10בזום תמתינו 

יתי אחרי שנרגעו פה הרוחות, אני אין לי שום עניין להרגיז אותך באמת. רא :אברהם סופרמר 

שהתרגזת וכאב לי מאוד, כאב לי באופן אישי, אני אומר את הדברים מהלב. זה לא בגלל שאני, 

 ברוך השם תודה לאל, אתה יודע בדיוק. 

 

השוטר, השוטר. הוא נתן... להיכנס. חבר'ה פעם הבאה זה באולם הספורט.  :שמעון סוסןמר 

 אני רוצה שיבואו אוטובוסים שמפגינים. 

 קודם כל הוא לא ביקש להוציא אותי מהוואטסאפ, למה אתה מתערב?  :אברהם סופרמר 

 אבי דבר.  :שמעון סוסןמר 

 הוא לא ביקש להוציא אותי מהוואטסאפ.  :אברהם סופרמר 

 לא הכניסו אותך, שיוציאו אותך.    דובר:

  -לא שנייה, שנייה, זה לא מתי ש :אברהם סופרמר 

 לוואטסאפ?  אתה מדבר לעניין, חוזר :שמעון סוסןמר 

אני משתדל, לא. תקשיב, באמת אני רוצה לדבר לעניין, אני רוצה לדבר פעם  :אברהם סופרמר 

אחת לעניין. כל הנושא הזה של ההתנהלות של המועצה באופן כללי עם היישובים שלה, לעניות 

י שנה, בסדר? כמעט. לא ייתכן מצב שאנ 20דעתי השתנתה בקדנציה הזאת. אני מכיר אותך כבר 

  -כותב מייל למנכ"ל המועצה, שלא מקשיב לי פה, אני רוצה גם לפנות אליך יוסי
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 רגע, הוא קם מסכן לקחת משהו.   :שמעון סוסןמר 

לא יתכן שאני פונה אליו אני שואל אותו שאלה, נעשה פה לדעתי באחד  :אברהם סופרמר 

התקיימה פה מליאה,  29.6.20-המליאות מחטף, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אין לי מושג. ב

 והעמידו דו"ח מבקר... 

 קורה משהו שאני לא יודע?  :שמעון סוסןמר 

שנייה, סבלנות. לא יודע, אני באמת לא יודע. כשכתבו לי כתבו שאתה לא  :אברהם סופרמר 

 ידעת מזה, חלק מהדברים לא ידעת. 

 מה זאת אומרת לא ידעתי?  :שמעון סוסןמר 

יודע, עזוב זה לא הזמן, זה לא הזמן, אני רוצה לדבר, לשאול אותך  לא :אברהם סופרמר 

שאלה באמת, אני רוצה לשאול אותך שאלה. זה גם תשמע אני לא רוצה שייפגע לא לי בבריאות וגם 

לא לך. אני באמת רוצה לשאול אותך שאלה, באמת. כל ההתנהלות הזאת של המועצה בהחלטה חד 

יישוב, אני לא יכול לנקוב בשם של יישוב, אתה יכול להבין מזה מה  צדדית כלפי יישוב לא משנה, כל

שאתה רוצה, אולי אני אגיד אחר כך. אני לא מצליח להבין, אני פונה למנכ"ל המועצה, אני כותב לו, 

התקיימה פה ישיבת מליאה. על פי צו המועצות האזוריות, צריך לעשות פרוטוקול, לא  29.6.20-ב

 תם לא חייבים להקליט. צריך להקליט, היום א

 

 יש פרוטוקול.  :שמעון סוסןמר 

לא חייבים להקליט. לא, פרוטוקול מתומלל, אתם לא חייבים להקליט. בצו  :אברהם סופרמר 

 לא כתוב את זה. 

 מכירים.  :יוסי אלימלךמר 

יופי. כל הנקודה, סליחה ג'קי, פשוט אני לא רוצה לשכוח מה שאני רוצה  :אברהם סופרמר 

 יד, כי אני גם ככה מתרגש, תאמין לי. יששכר אני לא הפרעתי לך. להג

 אבי תתמקד.    דובר:

 אני משתדל.  :אברהם סופרמר 

 כל אחד מסיח את דעתך.    דובר:

כי אני רוצה להגיד את זה באמת מתוך הלב, כל דבר שאני פונה למועצה  :אברהם סופרמר 

לי, או שאם אני כותב משהו שאייל דה פאו כתב, כחבר מועצה ושואל אותה שאלה, או שלא עונים 
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ציטטתי מתוך כתבה, הוצאתם אותי מהקבוצה. או שאני פונה אליו ושואל אותו אם יש תמלילים 

  -של המליאה, הוא לא עונה לי, הוא מפנה אותי אליך. אני לא מצליח להבין

 אתה רוצה לשמוע תשובות.  :שמעון סוסןמר 

פה חברי מליאה, רגע אני אסיים, ייקח לי עוד חצי דקה. אם  אם יושבים :אברהם סופרמר 

יושבים פה חברי מליאה ומצביעים כל הזמן והכול פה אחד, פה אחד, פה אחד, למה צריך חברי 

 מליאה? 

 אז אתה רוצה שלא יהיה פה אחד?  :שמעון סוסןמר 

  -לא, לא, חלילה :אברהם סופרמר 

 עצה שלא יצביעו פה אחד. אז אני אבקש מחברי מו :שמעון סוסןמר 

  -שמעון, אני   :אברהם סופרמר 

  -תגיד להם חברים  :שמעון סוסןמר 

 שמעון, שמעון.   :אברהם סופרמר 

 אני מבקש לא להצביע פה אחד.   :שמעון סוסןמר 

 סליחה, יש לזה מילה גסה מה שאתה אומר, זה דמגוגיה.   :אברהם סופרמר 

 

 שאני אגיד לך?  מה אתה רוצה  :שמעון סוסןמר 

  -אני לא הצבעתי מעולם נגדך  :אברהם סופרמר 

 לא הבנתי, למה אתה אומר פה אחד, אתה נגד שיהיה פה אחד?   :שמעון סוסןמר 

אני יושב פה, סליחה לא, אני יושב פה שנתיים במליאה, מעולם לא הצבעתי  :אברהם סופרמר 

, שאלה אמיתית, כשאני פונה ושואל שאלה, נגד החלטה אחת, אחת. ולכן אני רק שואל אותך באמת

  -מליאות, וגם ציטטתי וכתבתי במייל 7או  6-למה לא היה פרוטוקול ל

  -היה פה, היה פה  :שמעון סוסןמר 

  -סליחה שמעון  :אברהם סופרמר 

 אתה רוצה תשובה?   :שמעון סוסןמר 

 סליחה, רק אני אסיים.   :אברהם סופרמר 

 תיים. אז תס  :שמעון סוסןמר 

 כתבתי את זה בכתב לפני חודש וחצי, לא קיבלתי תשובה עד היום.  :אברהם סופרמר 
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  -אני מציע לך דבר כזה, עכשיו אני מבקש דבר כזה  :שמעון סוסןמר 

  -שאלה  :אברהם סופרמר 

להגיד לך תקשיב, המועצה הזאת בשקיפות שלה נחשבת מהמובילות בארץ  :שמעון סוסןמר 

כול שקוף במועצה הזאתי, אין שום נייר, אין מנעולים, אפילו המחשבים אפשר בשקיפות שלה, ה

להיכנס אליהם ולבדוק את כל מה שאתה רוצה בכל המיילים והכול. אנחנו לא מסתירים דבר וחצי 

דבר. אתה מכוון למקום מסוים ובא למנכ"ל. אמרתי אני מציע לך כחבר מליאה, אני מציע גם לכל 

בקש מכם תטרידו אותי, לא את המנכ"ל, המנכ"ל הוא איש מקצוע. כשיש חברי המליאה, אני מ

משהו מסוים על ידי הוא יפורסם, לא מסוים לא יפורסם נקודה. אירועים לא עולים דברים, ככה 

עולים. יש פרוטוקול צריך לעשות הגהה, צריך לעשות פעילות, ואם יש פרוטוקול שלא פורסם, אני 

כ"ל, אל תפנה אליו, תפנה אליי. המנכ"ל לא אחראי, בסוף אני צריך לא יודע, אם אתה פונה למנ

לתת את האישור, מה אני אתן למנכ"ל לעשות מה שהוא רוצה? למה אני ראש מערכת? אני ראש 

מערכת בשביל לקבל אחריות על מסמכים ולאשר אותם. אנחנו כמו שעון דוקסה פועלים בשקיפות 

 בכל התחומים. 

 שבועות.  3ת ממני מייל לפני קיבל :אברהם סופרמר 

 

אז שנייה, באמת אני מצטער אם לא קיבלת משהו אני מצטער. אני אבדוק  :שמעון סוסןמר 

את המערכת ואענה לך תשובה, לגבי מה פורסם או לא פורסם, הכול גלוי. אגב ההחלטות 

קבלת מתפרסמות בתוך, לא יודע כמה, כמה ההחלטות מתי? שזה העיקר, ההחלטות שהמליאה מ

  -תוך כמה ימים אתם מקבלים

 עד שבוע.   :יוסי אלימלךמר 

עד שבוע כולם מקבלים. הוא מדבר על תמלולים, בימים של הקורונה לא  :שמעון סוסןמר 

 תמיד, בזום לא תמיד היה אפשר לזהות מה אמרו בכלל. 

 לא היה קורונה אז.   :אברהם סופרמר 

 ? מה לא הייתה ישיבת זום  :שמעון סוסןמר 

 לא היה סגר, לא היה סגר.   :אברהם סופרמר 

 זום.   :שמעון סוסןמר 

 היה זום, היה זום.   :אברהם סופרמר 
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אז מה זה זום, זה לא סגר? אז על זה אני מתכוון. בישיבות זום היו בעיות,  :שמעון סוסןמר 

ל תמלול, כי עמודים ש 4עמודים או  3היו חוסרים, אני יכול לשלוח מליאה ישיבות שחסר בהם 

 מישהו לא שמע, צריך היה לעשות זה, אני אעשה דבר כזה? 

 לא, לא.  :אברהם סופרמר 

 אז אני לא אעשה דבר כזה.  :שמעון סוסןמר 

  -29.3.20-ב :אברהם סופרמר 

אני יכול להגיד לך שהקפדנו הקפדה יתירה בלהעלות את כל הישיבות כל  :שמעון סוסןמר 

שים האחרונים היו כמה בעיות בגלל הזומים ובגלל כל מיני פעילויות הזמן, בישיבות האלה בחוד

כאלה, מן הסתם גם היום תהיה בעיה, המזל שלנו שאנחנו עובדים על פי פרוטוקול ויש החלטות, 

  -ואת ההחלטות אנחנו..., כי זה הדבר החשוב. התמלול זה יותר רוח הישיבה

 נכון.  :אברהם סופרמר 

נה, זה לא העיקר. אם תשאל אותי, אם מישהו מחברי המליאה קרא או כה :שמעון סוסןמר 

  -את התמלול

 לא, אף פעם, אף פעם לא.  :אברהם סופרמר 

 

 אני מסכים שזה דבר שחייב להיות מטבע עובד לסוחר.  :שמעון סוסןמר 

  -אתה מינית רו"ח בודק לאחד היישובים 29.6.20-אתה צודק. ב :אברהם סופרמר 

 אני לא מיניתי, הייתה ישיבה שהמליאה מינתה.  :שמעון סוסןמר 

 המליאה מינתה.  :אברהם סופרמר 

 המליאה מינתה.  :שמעון סוסןמר 

המליאה מינתה רו"ח, והדברים שלי פה כתובים ומושמעים ואתה יכול  :אברהם סופרמר 

 לקרוא אותם. 

 זה... של זה.  :ליאור מלמדמר 

 סליחה ברשותך.  רק סליחה רגע ליאור, :אברהם סופרמר 

 של ועדת ביקורת.   :שמעון סוסןמר 

 ועדת ביקורת.   :ליאור מלמדמר 

  -ליאור, ליאור, בבקשה תרשה לי  :אברהם סופרמר 
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 בוא לא נפתח את זה, אבי.   :שמעון סוסןמר 

 אני רוצה לפתוח את זה, זה חשוב לי. זה דבר שהוא מאוד חשוב לי.  :אברהם סופרמר 

  -סליחה  :שמעון סוסןמר 

  -מהישיבה הייתה גם 90%אני חושב הקשבתי פה, היה פה הפגנות,  :אברהם סופרמר 

 משעמם לא היה.    :ג'קי להבמר 

אנחנו יישוב שלישי בגודלו רביעי בגודלו במועצה, מגיע לנו לשאול שאלות. אני  :אברהם סופרמר 

 ת רו"ח בודק לאחד היישובים. המליאה מינתה על פי דו"ח ועדת ביקור 29.6.20-רוצה להבין, ב

 הוא רוצה את החומר יצא לו חמור.  :יוסי אלימלךמר 

 זה לא בא ממני, זה בא ממך. לא בא ממני, לא בא ממני, זה בא משם.  :אברהם סופרמר 

 מה השאלה אבי? אבי החברים נמצאים הרבה זמן בזום.   :שמעון סוסןמר 

 רו"ח בודק כאן. מינית  29.6.20-השאלה, ב  :אברהם סופרמר 

 כן, זה חברי המליאה.   :שמעון סוסןמר 

אחרי מחברי המליאה שנכח פה, אני לא נכחתי, טען בפני המליאה שלא  :אברהם סופרמר 

 הוצג החומר לחברי המליאה. 

 

 איזה חומר לא הוצג?  :שמעון סוסןמר 

אני לא כמוך, אני רגע ליאור תקשיב, אתה אדם מקצוען, ואני רוצה לסיים,  :אברהם סופרמר 

  -עובד במחשבים

 אבי, לך אסור בכלל...  :שמעון סוסןמר 

 אם הייתי פוליטיקאי תאמין לי, אני לא יודע, לא יודע להיות פוליטיקאי.  :אברהם סופרמר 

  -אבי כחבר מועצה אסור לך להתעסק בענייני :שמעון סוסןמר 

 בדיוק מה מותר לי ומה אסור לי.  לא אמרתי שמות של יישובים. אני יודע :אברהם סופרמר 

  -אני מבקש ממך, אתה חבר מליאה בתפקידך :שמעון סוסןמר 

 אתה מינית.  :אברהם סופרמר 

  -לראות את התמונה המערכתית :שמעון סוסןמר 

 אתה צודק.  :אברהם סופרמר 

 של כל המערכת.  :שמעון סוסןמר 
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פעם אחת. מינית לאחד היישובים רו"ח אני לא אמרתי שם של יישוב אפילו  :אברהם סופרמר 

  -בודק. המליאה

 המליאה אישרה, המליאה מינתה.  :שמעון סוסןמר 

  -הבאת :אברהם סופרמר 

 המליאה מינתה.  :שמעון סוסןמר 

  -הבאת לדיון, אתה ראש המועצה :אברהם סופרמר 

 כן.   :שמעון סוסןמר 

ק מבלי שהמליאה ראתה את החומר, או פה מינוי של רו"ח בוד הבאת לדיון :אברהם סופרמר 

 מבלי שאפילו ועדת הביקורת ראתה את כל החומר. 

  -זה לא נכון, אני כופר במה שאתה אומר  :שמעון סוסןמר 

  -אתה מוכן למנות ועדה  :אברהם סופרמר 

  -אז אני לא  :שמעון סוסןמר 

 אתה מוכן למנות ועדה שתבדוק את זה?   :אברהם סופרמר 

  -לא, לא  :סוסןשמעון מר 

 

  -אם חברי המליאה ראו. ועדת הביקורת לא :אברהם סופרמר 

אבל היועץ המשפטי פה, אני יכול לומר לך שאתה אומר דברים לא נכונים  :שמעון סוסןמר 

  -בקיצוניות גמורה

 למה?  :אברהם סופרמר 

  -הנה ניסים עידן יו"ר הוועד פה, ניסים עידן :שמעון סוסןמר 

 דיברתי איתו.  :ופראברהם סמר 

  -ניסים עידן :שמעון סוסןמר 

 דיברתי איתו.  :אברהם סופרמר 

  -סליחה :שמעון סוסןמר 

 ראינו את דו"ח הביקורת.  :ניסים עידןמר 

 ראית את הדו"ח? :אברהם סופרמר 

 שנייה רגע ניסים עונה. ניסים?  :שמעון סוסןמר 
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  -את דו"ח הביקורת ראינו :ניסים עידןמר 

 דו"ח ביקורת הם ראו.   :ברהם סופראמר 

  -... זה בא מהוועד  :ניסים עידןמר 

 כי הם לא רצו להגיב.   :שמעון סוסןמר 

 אתה אומר את זה.   :אברהם סופרמר 

 הוא אומר.   :שמעון סוסןמר 

 אתה אומר.   :אברהם סופרמר 

 הם אומרים.   :שמעון סוסןמר 

 איך הוא יודע?   :אברהם סופרמר 

 הם פנו. המבקר גם לא קיבל.   :עון סוסןשממר 

 עמודים המושב כתב למבקר, והוא לא הגיב עמוד אחד.  63  :אברהם סופרמר 

 יו"ר ועדת ביקורת אומר לך.   :שמעון סוסןמר 

 עמוד אחד.   :אברהם סופרמר 

 אתה לא רוצה לשמוע.   :שמעון סוסןמר 

 יושב פה עוד חבר ועדת ביקורת.   :אברהם סופרמר 

 

 בבקשה.   :שמעון סוסןמר 

 הדפים.  63-הוא לא ראה אפילו דף אחד מ  :אברהם סופרמר 

 -... וצחק עלינו  :ליאור מלמדמר 

  -אני לא יודע מי צחק  :אברהם סופרמר 

 )מדברים יחד(

  -ליאור נתקדם, אתה הראית בוועדה את הדו"ח  :רונן זיידמןמר 

 חבר'ה יש מעבר לזה.   :ליאור מלמדמר 

 שנייה, שנייה רגע.   :שמעון סוסןר מ

 אבי אומר שהיו דברים מעבר לדו"ח, על זה הוויכוח.   :רונן זיידמןמר 

אבל אין בעיה רק רגע, בסוף ועדת ביקורת דנה בדו"ח, תראו מבקר   :שמעון סוסןמר 

  -דהמועצה עשה עבודה, ביקש תגובה לפחות לשיטת מה שאני, לי אמרו אחרי זה, ביקש תגובה מווע
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  -מה אמרתי לך בהתחלה שלא ידעת דברים פה  :אברהם סופרמר 

 תיתן לי שנייה.   :שמעון סוסןמר 

 יש דברים שלא ידעת.   :אברהם סופרמר 

  -הכול אני יודע. אתה לא מוועד  :שמעון סוסןמר 

 זה חמור מאוד.   :אברהם סופרמר 

 אתה לא מוועד אחיסמך.   :שמעון סוסןמר 

  -אני חבר מועצה  :אברהם סופרמר 

 אתה לא מייצג את ועד אחיסמך.   :שמעון סוסןמר 

 לא אמרתי, אתה אמרת אחיסמך, אני לא אמרתי את המילה אחיסמך.  :אברהם סופרמר 

רק רגע, חבר ועדת ביקורת, תיתן בבקשה, חבר ועדת ביקורת, תן להגיב  :שמעון סוסןמר 

 לדברים. 

  -י עצבים, אני לא רוצה לצעוקבוא ננהל דיון בל  :אברהם סופרמר 

 

 בלי עצבים.   :שמעון סוסןמר 

 תעשה לי...   :אברהם סופרמר 

חבר ועדת ביקורת, סליחה מבקר המועצה עשה ביקורת, ביקש תגובה מוועד  :שמעון סוסןמר 

אחיסמך, לא קיבל. הביאו את דו"ח ביקורת שהיה חמור מאין כמותו לדיון בוועדת ביקורת של 

יסים עידן פה יו"ר, בבקשה, הוא... נמצא פה, והם ישבו על המדוכה, הביאה בפניהם את המועצה. נ

  -הדו"ח

  -זוהי איננה המהות אדוני ראש המועצה  :אברהם סופרמר 

 אז מה המהות? למה אתה אומר?   :שמעון סוסןמר 

עמודים שמגוללים את  63-המהות לא הוצג לחברי ועדת הביקורת כ  :אברהם סופרמר 

  -שנתיים הראשונות להיבחר הוועד, כאשרה

 אבל אני לא מבין לאן אתה חותר.   :שמעון סוסןמר 

 אני לא חותר לשום מקום.   :אברהם סופרמר 

 אתה בכלל לא בוועד אחיסמך.   :שמעון סוסןמר 
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  -אני לא חותר, אני לא אמרתי את המילה אחיסמך. אתה חוזר  :אברהם סופרמר 

  -לא יודע להגיד לך אני  :שמעון סוסןמר 

 ואומר את השם אחיסמך, אני לא אמרתי פעם אחת.   :אברהם סופרמר 

  -אתה לא אמרת, אבל לא הובא  :שמעון סוסןמר 

  -שמעון  :אברהם סופרמר 

  -למועצה לא הובא לאישור ביקורת  :שמעון סוסןמר 

  -שמעון  :אברהם סופרמר 

 ך השנה הזאת. בשנה קודמת היה של בית עריף. של אף יישוב. רק של אחיסמ:שמעון סוסןמר 

  -שמעון מבקר  :אברהם סופרמר 

ביקורת של בית עריף. והשנה הייתה ביקורת שדובר בה, כשאתה אומר אני לא  :שמעון סוסןמר 

 אומר יישוב, למה חברי המליאה לא יודעים במה מדובר? ועדת ביקורת לא יודעים במה מדובר? 

 ל להגיד אחיסמך. למה אסור בכל   דובר:

 לי אסור להגיד, הוא אמר את זה מספר פעמים.   :אברהם סופרמר 

 

 לא משנה, אבי מה השאלה? אבי אנחנו רוצים לסיים את הישיבה.  :שמעון סוסןמר 

השאלה שלי איך חברי מועצה מחליטים על החלטה, אני אתחיל לפני, איך חברי  :אברהם סופרמר 

עמודים. אני רוצה להבין.  63כשמבקר המועצה מעלים מהם מידע?  ועדת ביקורת מחליטים החלטה

 עמודים. 63

 

 הנה מבקר המועצה פה.  :שמעון סוסןמר 

  -... אתה פה מדבר :ליאור מלמדמר 

 אז למה אתה שואל אותי? מבקר המועצה פה.  :שמעון סוסןמר 

אמרת לפני רבע אתה אמרת לשאול אותך, לא לפנות לבעלי מקצוע, אתה   :אברהם סופרמר 

  -שעה לא לפנות לבעלי מקצוע

  -לא  :שמעון סוסןמר 

 לשאול אותך.   :אברהם סופרמר 

  -עכשיו במליאה, אל תגיד לי. אבי, אני רוצה להבין  :שמעון סוסןמר 
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 אני אפנה אליו?   :אברהם סופרמר 

 אתה רוצה לנהל את הישיבה.   :שמעון סוסןמר 

 לפנות אליו?  אתה מאשר לי  :אברהם סופרמר 

 לא, אתה לא פונה אליו, אני, אני, אני ראש הישיבה.   :שמעון סוסןמר 

 אני לא אפנה אליו?   :אברהם סופרמר 

 שנייה רגע, אבי תיתן לי לנהל את הישיבה.   :שמעון סוסןמר 

 אין בעיה, בבקשה תנהל את הישיבה.   :אברהם סופרמר 

 תשמע תגובה ונסיים את הישיבה. אתה העלית את הסוגיה,   :שמעון סוסןמר 

 אין בעיה.   :אברהם סופרמר 

 מבקר המועצה ואחרי זה היועץ המשפטי. בבקשה מבקר המועצה.   :שמעון סוסןמר 

  -... עוד לא היה דבר כזה שוועד לא מגיב אפילו על הדו"ח  :ליאור מלמדמר 

 עמודים.  64הגבנו לך   :אברהם סופרמר 

 בר. שום ד  :ליאור מלמדמר 

 

 אתה הגבת? אתה בוועד?   :שמעון סוסןמר 

 הנה הוא פה נמצא.   :אברהם סופרמר 

 שמעתם, אבי סופר אמר הגבנו לך.   :שמעון סוסןמר 

 הגבתם?   :אברהם סופרמר 

 אנחנו הגבנו.    מר ויקטור:

 )מדברים יחד( 

 -64שמעת מה הוא אמר? אבי סופר: הגבנו לכם   :שמעון סוסןמר 

 אנחנו הגבנו, בגלל זה באתי היום לפה אדון שמעון סוסן.    :מר ויקטור

 תקשיב אתה עוסק בקטנות, אתה מפליא אותי.   :אברהם סופרמר 

  -אבי, אבי  :ליאור מלמדמר 

  -בסוף  :אברהם סופרמר 

 אבי, אתה יודע אני במקומך לא הייתי מדבר, אני אגיד לך גם למה.  :ליאור מלמדמר 

 תה יודע, אתה עוסק בקטנות. א  :אברהם סופרמר 
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 אתה נגוע בעניין של הדו"ח.   :ליאור מלמדמר 

 אתה נגוע.   :אברהם סופרמר 

 אתה, אתה, יש... שהתלוננה נגדך.   :ליאור מלמדמר 

 אני נגוע?   :אברהם סופרמר 

 שאתה אמרת לה...   :ליאור מלמדמר 

 ... שאתה מסתכן בתביעת דיבה פה?   :אברהם סופרמר 

  -רק שנייה  :שמעון סוסןמר 

אתה יודע שאתה מסתכן בתביעת דיבה פה? אתה אומר לי שאני נגוע? אתה  :אברהם סופרמר 

  -אומר לי

 יש מישהי שהתלוננה נגדך.   :ליאור מלמדמר 

  -חבר'ה... אנחנו הרבה זמן    דובר:

 -לא, לא, זה לא... של האישי  :ליאור מלמדמר 

 )מדברים יחד(

 

  -רק שנייה אבי  :סןשמעון סומר 

 זה דבר חמור מאוד שאתה אומר לי שאני נגוע.   :אברהם סופרמר 

 אני אמרתי לך את זה.   :ליאור מלמדמר 

 אתה אומר לי שאני נגוע.   :אברהם סופרמר 

  -גם לפני כן  :ליאור מלמדמר 

  -אבי, אבי  :שמעון סוסןמר 

 זה חמור מאוד, חמור מאוד.   :אברהם סופרמר 

 אבי אתה רוצה שנמשיך את הישיבה?   :שמעון סוסןמר 

 בטח.   :אברהם סופרמר 

 אז תעצור.   :שמעון סוסןמר 

 תענו לעניין.   :אברהם סופרמר 

תעצור רגע. אני מבקש עניינית, ליאור כמבקר המועצה היה טיעון   :שמעון סוסןמר 

  -ו אחרי זהמה הובא בפני ועדת הביקורת, ומה ועדת ביקורת המליצה, הם יגיד
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  -מה היא הציגה לחברי ועדת הביקורת  :אברהם סופרמר 

  -אבל רק שנייה  :שמעון סוסןמר 

  -החומר שהיה אצלו  :אברהם סופרמר 

אבי, אבל למה אתה מנהל. לא הבנתי, למה אתה מנהל לא הבנתי. אגב הוא  :שמעון סוסןמר 

ון שאני מנהל דבר או שתיים בענייני ביקורת, רשאי להביא, נניח, נניח, אני אומר. על פי החוק, מכיו

  -כל הגופים שנמצאים

 כן, כן, ברור.   :אברהם סופרמר 

 ואני נמצא לא יום ולא יומיים בעולם הציבורי.   :שמעון סוסןמר 

 ברור.   :אברהם סופרמר 

 הוא רשאי להביא תמצית ביקורת בפני ועדה מסוימת.   :שמעון סוסןמר 

  -העלים חומר בוועדהל  :אברהם סופרמר 

 להעלים?   :שמעון סוסןמר 

 איפה יש פה להעלים חומר?   :ליאור מלמדמר 

 

  -שנייה  :שמעון סוסןמר 

  -עמודים 64אני ראיתי   :אברהם סופרמר 

  -רק רגע אבי, אני יכול להביא למליאה  :שמעון סוסןמר 

 נדהמתי, נדהמתי.   :אברהם סופרמר 

 ביקורת ולא להביא לה ספר שלם. תמצית   :שמעון סוסןמר 

 לא מכיר.   :ליאור מלמדמר 

 ליאור, ליאור תגיב לזה.   :שמעון סוסןמר 

 לא למליאה לוועדת הביקורת.   :אברהם סופרמר 

  -אבל עוד הפעם אתה  :שמעון סוסןמר 

 לחברי ועדת הביקורת.   :אברהם סופרמר 

 לא מכיר דבר כזה.   :ליאור מלמדמר 

 אבי, אתה רוצה לתת לנהל דיון? אתה רוצה לתת לנהל דיון?   :סןשמעון סומר 

 סליחה?   :אברהם סופרמר 



 חבל מודיעיןמועצה אזורית 
 02.09.2020רביעי,  מיום, 20מן המניין מס' מליאה ישיבת 

 

 64 
 

 לנהל דיון.   :שמעון סוסןמר 

 כן ודאי.   :אברהם סופרמר 

 אז תעצור.   :שמעון סוסןמר 

 אני עוצר. אני ארשום לי שאני לא אשכח.   :אברהם סופרמר 

 ליאור תעיר.   :שמעון סוסןמר 

 עמודים.  64אני לא יודע על מה הוא מדבר   :מלמדליאור מר 

 ליאור תענה, עזוב את העמודים. בבקשה תענה.   :שמעון סוסןמר 

הוגש על פי חוק ועדת ביקורת דו"ח מבקר, טענתי בפניהם את כל  :ליאור מלמדמר 

ואז השתלשלות העניינים מהתאריך הראשון שביקשתי תגובה, לא נתנו תגובה פעמיים שלוש ארבע, 

  -יום להגיב, הדברים האלה נדונו בבית משפט. שופט כבר 14גם ועדת הביקורת נתנה להם עוד 

 רק שנייה עזוב את זה, ועדת ביקורת גם ביקשה מהם תגובה?   :שמעון סוסןמר 

 כן.   :ליאור מלמדמר 

 

  -וכמה  :שמעון סוסןמר 

 לא הגיבה לדו"ח, לא הגיבו על הדו"ח.   :ליאור מלמדמר 

יום להגיב, אחרי שאתה ביקשת  14ניסים עידן אומר פה שנתנו להם   :שמעון סוסן מר

 להגיב. 

 ולא הגיבו, נכון.   :ליאור מלמדמר 

ולא הייתה תגובה, לא לך למבקר המועצה, לא לוועדת הביקורת.   :שמעון סוסןמר 

 -ועדת הביקורת המליצה למליאה

 ר אותנו אדון שמעון. ... חודש אחרי בחירות באו לבק   מר ויקטור:

 חודש אחרי בחירות.   :אברהם סופרמר 

 חודש אחרי בחירות.    מר ויקטור:

 אבל את זה טענתם בבתי משפט.   :שמעון סוסןמר 

 בסדר, טענו נכון אתה צודק.    מר ויקטור:

 טענתם.   :שמעון סוסןמר 

 טענו נכון אתה צודק בסדר.    מר ויקטור:
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 . טענתם  :שמעון סוסןמר 

  -אבל אני אומר לך   מר ויקטור:

 ועדת ביקורת, ניסים המליצה למליאה למנות רו"ח בודק?   :שמעון סוסןמר 

 כן. זאת ההמלצה.   :ניסים עידןמר 

 זאת הייתה ההמלצה. יועץ משפטי רוצה להגיב על כל האירוע?   :שמעון סוסןמר 

רים יהיו ברורים. קודם כל אני רוצה להוסיף כמה דברים, כדי שהדב   :עו"ד חן סומך

 יש סיפור ויש את דו"ח הביקורת. 

רגע שאלה, סליחה אדוני חן סומך, הישיבה הזו מתומללת עכשיו   :אברהם סופרמר 

 שמעון? 

 הישיבה הזאתי מוקלטת.    :עו"ד חן סומך

 מוקלטת הנה.   :שמעון סוסןמר 

 הא אוקיי.   :אברהם סופרמר 

 

 ת ברור. היא מוקלט  :שמעון סוסןמר 

דו"ח הביקורת שמבקר המועצה לא קיבל שום התייחסות עניינית    :עו"ד חן סומך

  -לדו"ח הביקורת

 אני שומע אותו מצוין, אני שומע אותו מצוין.   :אברהם סופרמר 

לא קיבל התייחסות עניינית לדו"ח הביקורת בשום אחת מהנגזרות. עכשיו אני לא   :עו"ד חן סומך

עמודים. אני רק יודע את הדברים הבאים: אחד, דו"ח  64טוען ואיזה טיעון של יודע על מה אתה 

הביקורת הוצג בפני בית המשפט, גם בפני בית המשפט לא טרחתם, סליחה לא טרחתם, הוועד 

המקומי של אחיסמך לא טרח לתת התייחסות עניינית לדו"ח הביקורת פעם אחת. פעם שנייה, דו"ח 

פנים, אחרי ששלחתם מכתב למשרד הפנים, דו"ח הביקורת הוצג. גם הביקורת גם הוצג במשרד ה

לדבר הזה לא הוצגה התייחסות שלו. עכשיו אני מפריד בין טענות של טענות שאומר הביקורת 

הזאתי היא ביקורת מוזמנת וביקורת מטעם כל הדברים האלה, שזה טענות, אתם יכולים לטעון 

ר המועצה העלה. בדברים האלה לא רק שעד עצם היום אותם. לבין הטענות העובדתיות למה שמבק

הזה אף אחד לא התייחס אליהם, אלא יותר מזה, גם לגורם שמבקר מטעם המועצה שהייתה 

התחייבות לשתף איתו פעולה, והייתה אמירה ויותר מפעם אחת ניסו לתאם מועדים כדי לשבת 
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  -איתו, לא מוצאים

 עם הדו"ח ביקורת? אתם לא משתפים פעולה   :אברהם סופרמר 

  -לא מוצאים את   :עו"ד חן סומך

 -אתם לא משתפים פעולה עם הדו"ח  :אברהם סופרמר 

 משתפים, משתפים.    מר ויקטור:

 למה אתה אומר את זה?   :אברהם סופרמר 

 )מדברים יחד(

 יש את המכתבים גם.    מר ויקטור:

 אתה נגוע, אתה נגוע, אתה נגוע.   :אברהם סופרמר 

 דברים יחד()מ

 תן לי לדבר, אני רוצה לדבר.    מר ויקטור:

אני רק אומר שעד עצם היום הזה, עד היום עכשיו, עכשיו, עכשיו, התייחסות של   :עו"ד חן סומך

הוועד המקומי באחיסמך לדו"ח הביקורת, לטענות שעולות בדו"ח הביקורת, לא קיבלנו. עכשיו 

מי רוצה להביא התייחסות, הוא מוזמן. הגורם הבודק אתם רוצים להביא התייחסות, הוועד המקו

עוד לא גמר לעשות את העבודה שלו, ואם אתם רוצים, אני בטוח שגם ועדת הביקורת הייתה שמחה 

  -לראות התייחסות שלכם, היא הזמינה אתכם...

 -אגב תעצור רגע  :שמעון סוסןמר 

  -אני רוצה, אני רוצה, סליחה אני רוצה   מר ויקטור:

  -חכה רגע  :שמעון סוסן מר

תן לי לדבר, תן לי רגע לדבר, אני רוצה לענות לו קודם, לענות לו    מר ויקטור:

 קודם. 

 אתה תענה.   :שמעון סוסןמר 

 אני רוצה לענות לו רגע.    מר ויקטור:

 אתה תענה.   :שמעון סוסןמר 

 תן לי רגע קודם לענות לו.    מר ויקטור:

 ענה. אתה ת  :שמעון סוסןמר 

 תן לי קודם לענות.    מר ויקטור:
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 אתה תענה.   :שמעון סוסןמר 

 תן לי קודם לענות לו.    מר ויקטור:

 -ויקטור, ויקטור  :שמעון סוסןמר 

 . 2012-ומ 2014-אני רוצה שוועדת הביקורת תחזור מ   מר ויקטור:

 יופי, נתייחס לזה.   :שמעון סוסןמר 

  -א ייתן את זהשהוא יתייחס, שהו   מר ויקטור:

 הוא לא, הוא לא.   :שמעון סוסןמר 

 שיתנו על זה עניינית. תחזור אחורה.    מר ויקטור:

 -שנייה  :שמעון סוסןמר 

אנחנו הבאנו את המצב למועצה שהמועצה הביאה לנו, שהמועצה שהיא   מר ויקטור:

 ו או שמשהו. תדע מה היה קודם. בגלל זה אנחנו באנו לפה, לא באנו שאנשים יזרקו אותנ

 אבל רגע ויקטור.   :שמעון סוסןמר 

 

זה דבר ראשון, עכשיו עוד דבר, אתה באת נתת תשובה למושב ברקת שראש   מר ויקטור:

 הוועד הוא כמו ראש המועצה במושב. ואני לא רואה את זה אצלנו באחיסמך. 

 -אז אתה יכול  :שמעון סוסןמר 

 לא, אני לא רואה את זה.    מר ויקטור:

 אתה יכול לפעול.   :שמעון סוסןר מ

 -מה? למה אני יכול לפעול? למה? במה אני יכול לפעול, אם הזה שאתה לא מר ויקטור:

 למה אתה צועק? אני לא מבין. למה אתה נותן להשיב?  :שמעון סוסןמר 

תקשיב לי. עם הזה שאתה לא מקיים את הצו מניעה, נתנו צו לגבות לנו עד   מר ויקטור:

 , למה הוא לא מעביר עד היום כסף? סוף שנה

 תעצור אותו.   :שמעון סוסןמר 

למה הוא לא מעביר עד היום כסף? נתנו לו צו מניעה, נכון או לא אדון סומך, נתנו לך  מר ויקטור:

 תגיד לי, תיתן לי תשובה. צו או לא? 

 תעצור.   :שמעון סוסןמר 

 תן לי תשובה.    מר ויקטור:
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 אתה אומר, חן סומך לא אחראי, אני אענה לך.  למה  :שמעון סוסןמר 

 אתה אחראי?    מר ויקטור:

 אני, רק אני אחראי.   :שמעון סוסןמר 

 אוקיי אין בעיה אתה אחראי, גם אני אחראי על המושב שלי.    מר ויקטור:

 -ויקטור  :שמעון סוסןמר 

של התקציב שלי, אני רוצה גם אני אחראי על המושב שלי, אני רוצה... במושב בכסף  מר ויקטור:

 שיהיה... זה הכול. 

ויקטור, ויקטור, שלא תחשוב שאתה יכול כל פעם זה. זו פעם אחת ויחידה.  :שמעון סוסןמר 

  -פעם אחת ויחידה שיכולה להיות שאתה תבוא לפה ותדבר, אני נותן לך לדבר כי אני

 למה? זכותי לבוא לפה. למה?   מר ויקטור:

 א כן, לדבר לא. לבו :שמעון סוסןמר 

 מה?   מר ויקטור:

 

 לא לדבר.   :שמעון סוסןמר 

 אין לך זכות.    :עו"ד חן סומך

 אין לך זכות לדבר.   :שמעון סוסןמר 

 

 אין בעיה.    מר ויקטור:

 

זה שתדע, אבל אני שחררתי. אני אומר לך ואני אענה לך דבר כזה. אני אומר  :שמעון סוסןמר 

ים כל כך, לא שלא, לא נמצאים בתוך הסיפור. באחיסמך מתקיימת לחבריי במליאה שלא מבינ

פעולת בדיקה. הלכנו לפנים משורת הדין, אני מזכיר לכולם, דו"ח הביקורת היה חמור, כולם אמרו 

עליו שהוא חמור, וועדת ביקורת והמבקר והיועץ המשפטי של המועצה, ואמרנו לפנים משורת הדין, 

בתקנות אפשרות ללכת לעשות בדיקה נוספת על הבדיקה, כלומר  או אפילו לחזק את זה, מצאנו

  -שזה יהיה גוף מקצועי רחב יותר, עם מבט יותר רחב, כי יכולנו לקחת את הדו"ח

 

 מי הגוף המקצועי?   :אברהם סופרמר 
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  -אל תגיב, רק שנייה, רו"ח בודק שהמקצועיות שלו :שמעון סוסןמר 

 רה? מה שמו? מה שם החב :אברהם סופרמר 

 שהמקצועיות שלו זה זה.   :שמעון סוסןמר 

 מה שם החברה?   :אברהם סופרמר 

 זה הכול. אני לא מכיר.   :שמעון סוסןמר 

 למה אתה לא מכיר?   :אברהם סופרמר 

 סליחה אני לא מכיר.   :שמעון סוסןמר 

  -החברה הזאת עובדת גם במועצה   מר ויקטור:

  -יש מבקר, ויש מנכ"ליש יועץ משפטי,   :שמעון סוסןמר 

 ...   :אברהם סופרמר 

  -עצור רגע  :שמעון סוסןמר 

  -אתה משלם להם הרבה כסף  :אברהם סופרמר 

 

 סליחה.   :שמעון סוסןמר 

 יש פה ניגוד עניינים.   :אברהם סופרמר 

 למה רו"ח של המועצה, למה היועץ המשפטי של המועצה לא יכול לבדוק?  :שמעון סוסןמר 

  -יש לי שאלה, גם החוקר של הותמ"ל בבני עייש ביטלו את הותמ"ל :הם סופראברמר 

 אז תגיד את זה, אז תטען את זה בבתי משפט.  :שמעון סוסןמר 

 יש ניגוד עניינים. תבטל את... יש פה ניגוד עניינים.  :אברהם סופרמר 

 אבל תטען את זה, תטען את זה.  :שמעון סוסןמר 

 זוב. עזוב, ע :אברהם סופרמר 

חברים אני רק אומר לכם איפה זה עומד, עכשיו אני רוצה שתדעו שגם  :שמעון סוסןמר 

 -הרו"ח הנוסף מתקשה לקבל תגובות וחומרים. אחרי חודש שהוא לא הצליח לשבת איתם לקבוע

 

 הוא לקח, היה במזכירות ולקח הכול.   מר ויקטור:

 -שנייה  :שמעון סוסןמר 

 סוסן, הוא לקח הכול. אדון שמעון    מר ויקטור:
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 הם לא משתפים איתו פעולה.   :שמעון סוסןמר 

 אין שום דבר מוסתר אצלנו.    מר ויקטור:

 שנייה, הם לא משתפים איתו פעולה.   :שמעון סוסןמר 

אין שום דבר מוסתר. ... אתם טועים, זה הכול. שהלוואי שייתנו את הדין גם על  מר ויקטור:

  -שייתנו את הדיןהשנים הקודמות. הלוואי 

  -לא משנה :שמעון סוסןמר 

  -2018, 2017אתה קיבלת דו"חות    מר ויקטור:

 אתה לא משתף פעולה?   :אברהם סופרמר 

אנחנו משתפים פעולה עם הכול, היה רו"ח שמה לקח את כל המסמכים.   מר ויקטור:

  -אתה קיבלת דו"חות

  -הנה רו"ח אומר לך :שמעון סוסןמר 

ולא ₪, מיליון  1.5אתה קיבלת דו"חות שהוועד המוניציפאלי היה בחריגה   מר ויקטור:

 עשיתם בזה כלום. 

 

 אני קיבלתי, הנה הרו"ח.   :שמעון סוסןמר 

 . 2017אתם,    מר ויקטור:

 תיתן לרו"ח.   :שמעון סוסןמר 

  -2016   מר ויקטור:

 תיתן לרו"ח.   :שמעון סוסןמר 

 בחריגה בדו"ח, ואתה לא עשית עם זה כלום.  שהם היו בחריגה,   מר ויקטור:

 ויקטור, עכשיו תעצור.   :שמעון סוסןמר 

  -אתה בא אומר לי   מר ויקטור:

  -תעצור  :שמעון סוסןמר 

א טוען שוועד אגודה גבה כספים של... מוניציפאלי, המועצה ידעה מזה. הו :אברהם סופרמר 

 -אתם חזרתם על דו"חות. תבין שמעון, תבין

 -הוא אומר שהמליאה שקיבלה, בבואה לקבל תקציב של אישור שבו יש :שמעון סוסןמר 

 -, קיבלת את הדו"ח2016, 2017קיבלת את הדו"ח   מר ויקטור:
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 -שיש כניסה מסוימת... :שמעון סוסןמר 

גם הוועד היה חייב, הוועד מותר לו להיות בחוב? הוועד מותר לו להיות   מר ויקטור:

 ₪. מיליון  1.5ות בחוב. אסור לו להיות בחוב. ובדו"ח מופיע חוב של בחוב? אסור לו להי

 אז למה אתה לא הולך למבקר?   :שמעון סוסןמר 

 מה?    מר ויקטור:

 למה אתה לא נותן למבקר את החומר?  :שמעון סוסןמר 

הוא לקח את החומר. יש אדון יוסי בן שחר שכותב פה הוא מטפל, שומעים רק  מר ויקטור:

 ו, אסור לכם לדבר איתו אחי. בשביל

 -טוב ויקטור  :שמעון סוסןמר 

 הוא אוויר במושב.    מר ויקטור:

  -חברים, חברי המליאה הנכבדים הישיבה  :שמעון סוסןמר 

  -סליחה שמעון  :אברהם סופרמר 

 

 אנחנו יכולים להמשיך לדבר, אני אסגור חבל, הפרוטוקול.   :שמעון סוסןמר 

 חרון. א  :אברהם סופרמר 

  -חכה, אבל אמרתי לך שאני אסגור את הפרוטוקול. נסגור את הפרוטוקול :שמעון סוסןמר 

 זה המועצה צריכה להתבייש בזה. ₪  1,500תלמידי כיתה א' למדו, מתנה של  מר ויקטור:

 במה?   :שמעון סוסןמר 

עון סוסן, יוסי אומר לוועדת תרבות שבמושב אין תקציב לאחיסמך, דברו עם שמ מר ויקטור:

 הוא אומר את זה. 

 -אני לא יודע ויקטור, ויקטור :שמעון סוסןמר 

 הוא אומר לו את זה.   מר ויקטור:

 -אני לא יודע על מה אתה מדבר :שמעון סוסןמר 

הוא עובד אצלנו לא אני עובד אצלו, אחי אני בהתנדבות פה אני נמצא. אני   מר ויקטור:

  -נמצא בהתנדבות

 יקטור, תהיה רגוע. ו :שמעון סוסןמר 

 הוא עובד אצלי, לא אני אצלו.   מר ויקטור:
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 ויקטור, תהיה רגוע. אף אחד לא עובד אצלך.  :שמעון סוסןמר 

 הוא עובד אצלי... משלמי המיסים. אני ממשלמי המיסים הוא עובד אצלי.   מר ויקטור:

 

 המקליט תמה הישיבה. תודה רבה לכולם.   :שמעון סוסןמר 

 __________________ 
 שמעון סוסן

 ראש המועצה

__________________ 
 יוסי אלימלך

 המועצה מנכ"ל
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  קובץ החלטות

 . 3.8.20מיום  – 19אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין  .1

 

 .3.8.20מיום  – 19ישיבת מליאה מן המניין את פרוטוקול : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

 אישור תב"רים: .3

 מקורות מימון:₪.  180,000הסדרים גאומטריים בגבעת כח )הגדלה( בסך  – 107תב"ר 

 קרנות הרשות )פיתוח גבעת כח(.  

 מקורות ₪.  468,147רוג מתקני ספורט ושחבקים )הגדלה( בסך דהקמה וש – 37תב"ר 

 מימון: קרנות הרשות )פיתוח מושב גמזו(. 

 מקורות מימון: ₪.  60,000נגישות כיתות ללקוי שמיעה )הגדלה( בסך  – 109תב"ר 

 משרד החינוך. 

 מקורות מימון: ₪.  200,000תכנון הסדרי תנועה פיזי בכפר דניאל בסך  –תב"ר חדש 

 ₪.  60,000קרנות הרשות )ע"ח תקציב פיתוח כפר דניאל( ₪.  140,000משרד התחבורה 

 מימון: מקורות ₪.  4,713,151הקמת בי"ס מודיעים בנחלים )הגדלה( בסך  – 100תב"ר 

 רשות שדות התעופה ₪.  865,151 –משרד החינוך ₪.  1,048,000מפעל הפיס סך של 

 ₪.  2,000,000(. קרנות הרשות: 76)העברה מתב"ר ₪  800,000

 

הסדרים גאומטריים בגבעת כח )הגדלה( בסך  – 107תב"ר את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 גבעת כח(. מקורות מימון: קרנות הרשות )פיתוח₪.  180,000

 

הקמה ושדרוג מתקני ספורט ושחבקים )הגדלה(  – 37תב"ר את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 מקורות מימון: קרנות הרשות )פיתוח מושב גמזו(.₪.  468,147בסך 

 
 

נגישות כיתות ללקוי שמיעה )הגדלה( בסך  – 109תב"ר את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 החינוך. מקורות מימון: משרד₪.  60,000
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תכנון הסדרי תנועה פיזי בכפר דניאל בסך  –תב"ר חדש את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

קרנות הרשות )ע"ח תקציב פיתוח כפר ₪.  140,000מקורות מימון: משרד התחבורה ₪.  200,000

 .₪ 60,000דניאל( 

 
ה( בסך הקמת בי"ס מודיעים בנחלים )הגדל – 100תב"ר את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

₪.  865,151 –משרד החינוך ₪.  1,048,000מקורות מימון: מפעל הפיס סך של ₪.  4,713,151

 .₪ 2,000,000(. קרנות הרשות: 76)העברה מתב"ר ₪  800,000רשות שדות התעופה 

 

 מינוי חברים לוועדות מליאה. .5

 

סן מבית נחמיה את מינוין של פאני דהן מנופך ושל הילה בלח: הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 כחברות בוועדת חינוך. 

 

 מורשית חתימה בבית ספר מודיעים נחלים.אישור  .7

 

: הוחלט פה אחד לאשר למנות את נטלי מעטוף כמורשית חתימה בבית ספר מודיעים החלטה

 נחלים. 

 
 

 בחינת פתיחת גני ילדים חב"ד ברקת. .8

 
 ים נוסף חב"ד ברקת.החלטה: הוחלט להקים וועדה לבחינת נושא פתיחת גן ילד

 
 
 
 
 

__________________ 
 שמעון סוסן

 ראש המועצה

 
 
 
 

__________________ 
 יוסי אלימלך

 המועצה מנכ"ל
 


