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לשכת ראש המועצה 
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 ט"ד אלול    תשס"כ                                                                                                      
2009ר ספטמב 13                                                                                    

    

 (16) 12/09'   המנין מס ישיבת  מועצה מן
 

פ  ר  ו  ט  ו  ק  ו  ל 
 

 19:00בשעה       03/09/09  -ט  "ד  באלול   תשס"י  –'  הישיבה  התקיימה   ביום   ה
. באולם   המליאה,   בבנין  המועצה

 
,  עמוס כחלון ,  אלי אטיאס ,  דוד פרץ   , חיים געש:   נוכחים בתחילת הישיבה

יוסי , אפרים מעודה  , נחמיה מנצור  , נורית השמשוני , ן צבי חיה ב,  כוכי גדרון 
. מצליח עמנואל , יואב קעטבי, אלדד בר כוכבא , ן זריה

 
. משה בן דוד,  אבי כאכון :   נעדרים בתחילת  הישיבה

 
,   ש"יועמ –ובראן 'ד ג"עו  ,    מ מזכיר המועצה"גזבר ומ –רן  גלר   :  מ ש ת ת פ י ם

. נהלת לשכת ראש המועצהמ –צילה כהן 
 

 הישיבה מוקלטת על ידי גורם חיצוני. 
  19:05הישיבה נפתחת. 

 
 

: סדר  היום
 י חבר המועצה"הצעה לסדר מוגשת ע –הסעת תלמידים לבתי הספר  .1

 .יואב קעטבי            
 בדבר הקצאת קרקע  7.6.07אישור המלצת ועדת הקצאות מיום  .2

 .ר"מ 500 -וגודלה כ 101חלקה ,10103ש ובג" בני עקיבא"לתנועת             
 מחשב לכל "אישור להשתתפות הרשות המקומית בפרוייקט הלאומי  .3

 ".ילד            
 ח לפקיד היערות "אלש 100אישור להוצאת ערבות בנקאית בסך של  .4

 .הגליל' להבטחת פיצוי  נופי בגין כריתת עצים ברח            
 ס הדמוקרטי ואישור מורשה "האישור פתיחת חשבון בנק חדש לבי .5

'  והמזכירה גב 023945157. ז.יגאל שפירא ת  חתימה למנהל מר           
 .308767136. ז.אולגה וקנין ת           

 אילנה ארזי ' גב –ס ישורון "אישור החלפת מורשי חתימה של ביה .6
 .מחליפה את מר דנינו מיכאל 53892899. ז.ת      

 .ם"אישור תברי .7
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בפתח ראש השנה ואני חושב שמכובד  ,בטרם נתחיל בישיבה :חיים געש             
להודות לחברי המועצה על עבודתם בהתנדבות  .שנגיד שנה טובה ביחד             
. ולקוות לשנה הבאה שתהא טובה יותר             
             

 
 –בתי הספר הסעת תלמידים ל -שעל סדר היום  1' נושא מס :חיים געש

.   י חבר המועצה יואב קעטבי"הצעה לסדר מוגשת ע
  

                                     
. מקריא את ההצעה לסדר :יואב קעטבי           

 
 

... הנושא חשוב וענייני :חיים געש           
 
 

. אתה רצית להוריד אותו מסדר היום רק: יואב קעטבי           
 
 

אני יכול להעיד רק על  ,אני לא יודע מאיפה המידע שלך: חיים געש           
? מישהו רוצה להתייחס.עצמי           

 
 

ורמציה שמשרד   אין ספק שזה נושא חשוב ואני קיבלתי אינפ :אפרים מעודה           
  יתן את החלק שהאיגוד לא יאז מי .20% -ואנחנו ב 80% -בהחינוך השתתף             

קודם  ,לנו מידע בכמה ילדים מדובר  ואני מציע שמאחר ואין?בו משתתף            
. לבדוק ואחר כך לנהל דיונים           

 
 

לזכיין  ₪ לפני חודש ישבנו וראש המועצה לחץ לתת כמיליון  :יואב קעטבי           
. רבו לזהס ששיתפו פעולה איתנו וס"פ ואני מודה לחבריי מש"שעבריכה ה           
פה מדובר בבני נוער  .אלא אם כן חולק,שכסף זה נמצא בקופה אז זה אומר           
הסעה ואני הולך להציע להורים להשבית את בתי   וזה לא בטיחותי שאין להם           
. כ נקים ועדות"סכום מסוים ואחבואו נשתמש בכסף הזה ונחליט על .רהספ           

 
 

היה דיון ואמרנו אולי  ,אבל לא היה בתקציב לתת לו מליון :מעודה אפרים           
חצי מהילדים  ,גם כשהיו הסעות .י ובסוף הויכוח זה ירד בגלל השבתיהיה חצ           
. לא נסעו בהם           

 
. שילך,מי שרוצה ללכת :יואב קעטבי          
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אני בא  ,אני לא הייתי בישיבת הנהלה.תאני עכשיו מדבר ענייני :אפרים מעודה          
. לפה עניינית          

 

 אפרים מעודה וכוכי גדרון על מספר ,ויכוח בין יואב קעטבי 
. התלמידים            

          
. אני מבקש ממך לתת לאפרים לדבר כפי שנתנו לך לדבר,יואב :חיים געש          

 
לא  .מטומטם,לא שואל אותך?י אתה בכללמ.לא שואל אותך :יואב קעטבי          
. אידיוט.כן לא שואל אותך.שואל אותך מטומטם          
מי  ?מי הוא בכלל שיכתוב הסעות לתלמידים.הוא שרירותי.לא שואל אותו          
. אז הוא אידיוט ולא שואל אותו?הוא בכלל          

 
אז את זה  ,רה לילדים משהואתה אמרת איזה טענה שאם יק :אפרים מעודה          

אם יקרה להם  .ברגל 50%אני רוצה קודם שתוריד מפני שגם אז היו הולכים           
? זו אחריות המועצה,משהו או לא          

משרד  ,ואם אתה לא יודע' מה המרחק וכו,כמות התלמידיםצריך לדעת את           
מ הולכים  "ק 3לא נתן הנחיה שעד ולא רק זה אהחינוך ביטל את ההסעות           
  .ברגל          

 
אני לא שואל אותו  ,ברגע שהוא לא משלם.זה רק אם הוא משלם: יואב קעטבי          
. מה לעשות          

 
יואב שהנושא שהעלית הוא נושא ראוי שצריך לדון  ,אני חושב :אפרים מעודה          
אבל אתה כותב  .לראות איך עוזרים ומסייעים אין ספק שצריך.בו ולבדוק          
. שאין לך מידע כללי ולא הציגו נתונים עד עכשיו          

 
 

ההצעה  במסגרת .בואו נרד לרמה של שיחה ולא צעקות :אלי אטיאס           
שיקולים כלכליים מפאת   אינה מבוססת עלש אתה כותב הצעה,יואב,שלך          
נתונים מדויקים למליאת המועצה בטרם   ולפיכך מן  הראוי להציג חוסר מידע          
אחר כך אתה מקריא הצעת החלטה שכן לתת את  .קיום הדיון בנושא          
אתה מציע הצעה ככה  ,בגלל שלא יודעים את הנתונים המדויקים  .ההסעות          
בואו נהיה קצת  .עהצעה כזאת מבלי לדעת מאיפה זה נוב,באופן שרירותי          
. הנושא באמת רציני.רציניים          
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אני  ?אם הנושא רציני אז למה לא מתייחסים ברצינות :אלדד בר כוכבא           
במצע של הסיעה שלנו אמרנו לא  .ההסעות מהתקשורת י על הורדתשמעת           
ול של חברי המועצה ולא נאפשר  לא יעלה על הדעת שאין ניה.לביטול ההסעות           
הם צריכים להרגיש   גם אם חברי מועצה במיעוט.להחליט לשלטון יחיד           

לא נותנים  .לא יכול להיות שרק הקואליציה תנהל את המועצה.שותפים           
נראה את הפערים  .עדיפות לחינוך וצריך לעשות דיון יותר רחב על החינוך           

. בסוף הקדנציה           
ח   "חינוך כי פ' ות החלפת מנהלת מחפרדס חנה זקוקה לרביזיה לרב           
להודיע לנו ולהתדיין על כך שמבטלים את ההסעות   היו צריכים.מתדרדרת           
. ולא שנשמע מהתקשורת           

 
 

ים לחינוך התקבלה  ער ההחלטה על פירוק איגוד –יש לי הערה  :חיים געש           
....  נבעה בין היתרשנים  ש 5לפני            

 

  צעקות והפרעות 
 

. חבל להמשיך ולדבר
 
 

גם בעבר לא היה קל אבל היום מהדאגה לביטחון  :מצליח עמנואל
ישנן משפחות .ס"ההורים רוצים שילדיהם יגיעו בבטחה לביה,הילדים

אם תהיה ועדה הרי זה גם .שהפתרון היחידי הוא שהמועצה תדאג להסעתם
היה צריך להכין חומר כי ?לא ייפתר מיד אז למה לא לפתור את זה בזמן

מאחר ואנו .שעות ולא מדובר על סכום רב 24ההצעה נמצאת במועצה לפחות 
צטרף להצעה של מצויים בחודש אלול אזי כל קללה הופכת לברכה ואני מ

נחליט שהמועצה לוקחת על עצמה לתת הסעה למי .יואב להחליט עוד היום
. שזקוק ומאיפה לקחת את הכסף תחליטו אחר כך

 
 

הפעם דווקא יש לנו ועדת חינוך מאד רצינית והחינוך היסודי :כוכי גדרון
גני הילדים גדלו וזה מצביע על ,בפרדס חנה כרכור הוא אחד הטובים בארץ

. שנותנים ביישובהאמון 
אתה צודק וצריך להניח את הנתונים ולדון על כך ובהחלט יש על מה 

אני לא חושבת שיש מישהו שלא חושב שההסעות זה דבר חשוב ובטח .לדון
. שלא מדובר על עניין פופוליסטי

י ההורים "כולם יודעים איך תקציב נבנה וכדי לדעת את הסכום שיסובסד ע
. ציג הוריםהמטרה היא שבוועדה ישב נ
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ההתנהלות פה .כולם צודקים אבל יש תושבים מיעוטי יכולת :יוסי זריהן
הכל שולפים ,אין תוכנית?למה לא קוים דיון לפני שהאיגוד נסגר.היא בשלוף

סדר העדיפות זה קודם כל החינוך ולדאוג לילדים ואם .לעבוד ככה ואי אפשר
. מקימים ועדה אז שיהיה מהר

 
. מבקש להעמיד להצבעה את שתי ההצעותאני  :חיים געש

 
 

שהמועצה ₪ אלף  800-לפני כן אני רוצה לדעת מה נעשה ב :יואב קעטבי
? הוציאה

 
 

. העברנו את הכסף לאיגוד ערים לפי התקציב של איגוד ערים :רן גלר
 
 

לפי .תלמידים קיבלו כרטיסיות 160-אני שמעתי ש.עוד שאלה :יואב קעטבי
? שקיבלו 90-מי אלה ה.90כך נתנו לעוד ואחר ?איזה קריטריונים

 
 

וגם זה לפי אחוזים ,נכון להיום האוכלוסיות שזכאיות להסעה :חיים געש
 300זה סדר גודל של בערך ,כל החינוך מה שנקרא צרכים מיוחדים,מסוימים

חלק ,חלק עם מלווים.שזה נקבע בוועדות השמה ואחר כך ועדות שיבוץ,אלף
רד החינוך היא לכל ילד שאזור הרישום שלו ההשתתפות של מש.בלי מלווים

מ שמשרד החינוך משתתף "ק 3לילדים שמעל .'מעל כיתה ה,מ"ק 3 -גדול מ
. נתנו כרטיסיות,בהסעה שלהם

הועדה כוללת את אלי .היא להקים ועדה,ההצעה של אלי אם הבנתי נכון
ר "יו,נציג מהסיעות שאין להם נציג בהנהלה,את כוכי גדרון,ר"אטיאס כיו

ס אלישבע והרכזת "נציג ועד ההורים של ביה,ד ההורים היישובי או נציגווע
המועד של הועדה קצוב עד .מן'רינת תורג' הגב,ס אלישבע"החברתית בביה

. סוכות
לראות את המקורות וכמה ,לבחון את המספרים' התפקיד של הועדה הוא א

כי אם זה לא מלוא הסכום שהיה .אם אפשר להקציב,אפשר להקציב
כי הקריטריונים של משרד החינוך מאד ,אז מה הקריטריונים,בעבר

צריך לראות מה הם התהליכים ,אם יוחלט ללכת על הפרוייקט הזה.פשוטים
. שאפשר לעבוד מול ועד ההורים

. אני מעמיד להצבעה את שתי ההצעות.זאת ההצעה של אלי
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? מי נגד?מי בעד ההצעה של יואב קעטבי: חיים געש
 
 

  ח כרכור כפי "להמשיך ולקיים מערך הסעות לתלמידים תושבי פ: הצעת החלטה         
המועצה תישא ברוב העלות והשתתפות ההורים תהיה  .שהיה נהוג לאורך שנים          

. תחולת ההחלטה משנת הלימודים הקרובה ואילך.סמלית                     
הצבעה                                                         

 4 –בעד                                                         
                          9 –נגד                                                         

 
 

? מי נגד?אלי אטיאסמי בעד ההצעה של : חיים געש
 
 

          
                            

הקמת ועדה לנושא הסעת תלמידים שתבחן את שעור : הצעת החלטה
 .מקור תקציבי ואופן גביית השתתפות ההורים בתשלום,הסבסוד

 הצבעה                                                                      
 9 –ד בע                                                          
 3 –נגד                                                           
  1 –נמנע                                                           

                                                              
מקור ,ודמליאת המועצה מאשרת הקמת ועדה שתבחן את שעור הסבס :החלטה

 תקציבי ואופן גביית השתתפות ההורים בתשלום
 

   
? תרצה לנמק את ההימנעות.מצליח ?מי נמנע: חיים געש           

            
 
 

קודם כל הצבעה על זה מי בעד ההצעה של ,העניין אומר כך    :מצליח עמנואל
זאת אומרת .י נגדאחר כך מי בעד ההצעה של אלי ומ.מי נגד ההצעה של יואב,יואב

אנחנו מדינה דמוקרטית שבה .הוא מחוץ למגרש הכדורגל,מי שנגד ההצעה של אלי
אלה שלא הצביעו לו הם לא ,ברגע שנבחר ראש ממשלה.מצביעים.יש בחירות

הם ישימו אם רוצים ,גם כמו שאמרת אותן הסיעות שלא בהנהלה.הולכים מהמדינה
. את הנציגים שלהם לוועדה
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 אלדד בר כוכבא ויוסי זריהן עוזבים את ,יואב קעטבי,למצליח עמנוא
 .חדר המליאה

  
מגובה בפרוטוקול ישיבת ,הנהלה ישיבתהנושאים הבאים אושרו ב     :חיים געש

  .הנהלה ואני מבקש לאשר את הכל כמיקשה אחת
                             

 
                                 

 הצבעה                                                                      
פה אחד  –בעד                                                      

 :מליאת המועצה מאשרת את הנושאים הבאים שעל סדר היום:  החלטה                       
 בני  "תנועת בדבר הקצאת קרקע ל 7.6.07אישור המלצת ועדת הקצאות מיום  .2

 .ר"מ 500 -וגודלה כ 101חלקה ,10103בגוש " עקיבא            
 ".מחשב לכל ילד"אישור להשתתפות הרשות המקומית בפרוייקט הלאומי  .3
 ח לפקיד היערות להבטחת"אלש 100אישור להוצאת ערבות בנקאית בסך של  .4

 .הגליל' פיצוי נופי בגין כריתת עצים ברח            
 ס הדמוקרטי ואישור מורשה חתימה  "ת חשבון בנק חדש לביהאישור פתיח .5

.  ז.אולגה וקנין ת' והמזכירה גב 023945157. ז.למנהל מר יגאל שפירא ת            
            308767136. 

 . ז.אילנה ארזי ת' גב –ס ישורון "אישור החלפת מורשי חתימה של ביה .6
 .מיכאל מחליפה את מר דנינו 53892899            

 :ם"אישור תברי .7
 הגדלה –שיכון עובדים  24/פיתוח תוכנית ש – 389 .א
 הגדלה – ח"שיפוצי קיץ תשס – 399 .ב
 חדש –משרד התחבורה  2009התקנים +סימון – 437 .ג
 חדש –גן משחקים בדרך למרחב  – 438 .ד
 חדש –הרווחה ' תכנון מבנה מח – 439 .ה
 חדש –הגבורה ' השלמת קטע כביש רח – 440 .ו
 חדש –ם "לכיסוי גירעון סופי בתברי ר"תב – 441 .ז

 חדש –מרחבים ,אלונים,ס ממלכתי כרכור"אופק חדש ביה – 442 .ח
                                                         הגדלה -ריבוד כבישים  – 284 .ט

     

 20:03-  ישיבה נעולה. 
                          

           _______________                                         _________________ 
                                                                       רן גלר                                                                      חיים געש                     

 ה                                                     ראש המועצהמ מזכיר המועצ"גזבר ומ

 


