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 (21) 1/10'   ישיבת  מועצה מן המנין מס
  פ  ר  ו  ט  ו  ק  ו  ל

 
 19:00 בשעה ,  7.1.2010  ,ע"תש   טבתב  א"כ  'ההישיבה  התקיימה   ביום 

. ולם   המליאהבא,   בבנין  המועצה
 

,  כוכי גדרון ,  עמוס כחלון ,  אלי אטיאס ,  דוד פרץ   , חיים געש:   נוכחים בתחילת הישיבה
אלדד בר   ,יוסי זריהן , אבי כאכון,  אפרים מעודה, נחמיה מנצור  , חיה בן צבי , נורית השמשוני 

. יואב קעטבי,  רינה רונן ,  כוכבא
 

. יח עמנואלמצל:   נעדרים בתחילת  הישיבה
 

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

 
 הישיבה מוקלטת על ידי גורם חיצוני. 

  19:02הישיבה נפתחת. 
 

  :סדר  היום
 

 (.ב"מצ)י מר יוסי זריהן "מוגשת ע – 2009קיץ  –שאילתא בנושא סימון כבישים  .1
י מר יוסי "מוגשת ע –שאילתא בנושא שימוש ברכב ובעובד מועצה לצרכים פרטיים  .2

 (.ב"מצ)זריהן 
 (.ב"מצ)י מר יוסי זריהן "מוגשת ע –עובדים " השתלמות"שאילתא בנושא  .3
י מר אלדד בר כוכבא "מוגשת ע –שאילתא בנושא בתי ספר ללימוד רכיבה על סוסים  .4

 (.ב"מצ)
 1986ז "תיקון חוק העזר לפרדס חנה כרכור התשמעדכון תעריפי היטלי סלילה ו .5

 (.ב"מצ)
מינוי נציגים מסיעות שאינן מיוצגות בהנהלה לועדות המועצה במקום חבר המועצה  .6

 :ל"משה בן דוד ז
 .אישור מינויו של מר יוסי זריהן כחבר בועדת הנחות .א
 .חבר לועדת מכרזים .ב
 .חבר לועדת כספים .ג

 (.ב"מצ)תפעול ' ועצה מר סדיאייב רודיון ממחשל עובד המ" עבודת חוץ"אישור בקשה ל .7
 :2010אישור מסגרות אשראי לזמן קצר לשנת  .8

 .₪אלפי  5000 –( ישראל)בנק דקסיה  .א
 .₪אלפי  200 –בנק לאומי  .ב

 (.ב"מצ)מינוי סגן בשכר לראש הרשות המקומית והאצלת סמכויות  .9
 .לאת שכראישור מינויו של מר רן גלר לתפקיד מזכיר המועצה ובקשה לאישור הע .01
 (.ב"מצ)ם "אישור תברי .11
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 7.1.10מיום ( 21) 1/10' מפרוטוקול מועצה מן המניין מס 2' דף מס

 
אני דורש לתקן את פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין ,לפני שתפתח את הישיבה: אפרים מעודה

   .המבוקשים נמצאים אצל הגזבר וכל התיקונים 26.11.09-בנושא צו הארנונה שהתקיימה ב
אז ביקשתי לתקן את המילים האלה ולהשאיר ,בהחלטה היה צריך להשאיר את הנוסח כמו שזה

בסעיף ההוא מבקש לכתוב .את זה אני מבקש שהפרוטוקול יביע במילים האלה.1985-את הנוסח מ
ומנוסח חוק ברור ,אני אמרתי,להכיר בכך כי הפירוש לביטוי קירות משמעותו לפחות שני קירות

הכוונה שנבנו במטרה לסלול חלק ,שרק קומת עמודים שיש שני קירות לפחות אפשר לבנות
דורש לבטל את התיקון שנכתב במפורש שני קירות לפחות אבל זה לא כתוב ,מקומת עמודים

. בפרוטוקול
רק ,יםכמו כן אני אמרתי שיצא בכתב לגבייה מאת ארטן כי אין לגבות ארנונה לכל קומת עמוד

אם ברור ואת זה אמרתי שש פעמים ואמרתי שראיתי את המכתב בשנה שעברה והוא לא כתב את 
ברגע שהם כתובים ותהיה .את המילים האלה שיהיה כתוב בפרוטוקול,אז אני מבקש,זה לחברה

. 1985-ד יכתוב לו מכתב להוריד את קומת העמודים ולעשות מ"הסכמה אז העו
 

  .ייבדק בתמליל ויתוקן בהתאם מה שביקשת לתקן :חיים געש
 

. מבקש שבהחלטות ההצבעה יירשם בפרוטוקול שמית מי הצביע בעד ומי הצביע :אלדד בר כוכבא
שהתקיימה  לתיקון פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין בנושא צו הארנונהאני הגשתי בקשה בכתב 

תמליל של ישיבת חסר לי רק ה.קיבלתי את התמליל והוא מצדיק את מה שאמרתי,26.11.09-ב
לא ,הנושא לא הועלה על ידי.עלה נושא אורוות הסוסים 26.11.09-בישיבה ב.2008-הארנונה מ

. כי אני הבנתי שנה שעברה שהסדרנו את זה על פי זכרוני הטוב,חשבתי שיש בעיה עם זה
 

  .אז דיברנו על זה,זה לא אושר,לא :חיים געש
 

עלה לדיון והיה צריך לכתוב החלטה אושר או ,שראושר או לא או,זה לא משנה :אלדד בר כוכבא
ד ארטן ואומר שהייתה החלטה שנה "בא עו.הייתה הצבעה וגם זה לא מופיע בפרוטוקול,לא אושר

אבל מה שמפריע ,זו לא ההחלטה שקיבלנו,אני אוכיח אם לא בפרוטוקול אז באמצעי אחר.שעברה
 3ו נגד מישהו אלא בגלל שיש שם לא בגלל שיש לי משה,לי בקטע הזה שנושא הסוסים התעורר

שאלת השימוש והסווג היא .שאלת השימוש והתנהלות המועצה,שאלת הסווג,נקודות מרכזיות
עכשיו שרושמים באינטרנט .התנהגות קלוקלת,להתנהלות המועצה לא רוצה להרחיב,מהותית

וסים ס לס"אני לא העליתי את נושא הבי.עכשיו יש לתקן את הפרוטוקול,שאני מוציא דיבה
. לא הייתי מעלה את זה בכלל,לחלוטין לא.אנשים יחשבו שאני מחפש מישהו,ולרכיבה

 
  ?מה התיקון שאתה מבקש לעשות בפרוטוקול :חיים געש

 
הנושא לא הועלה ,הדברים לא נכונים,ס לרכיבה"חוות סוסים ובי...נכתב 2' בעמ :אלדד בר כוכבא

וכרים בשנה שעברה היה דיון ארוך מאד בנושא אם אתם ז.ד ארטן"י עו"הסוגיה הועלתה ע,על ידי
זה לא נכון ,במליאה ביקשו לא לעשות את זה,אורוות הסוסים שרצינו לייקר להם את התעריף

צריך לבדוק את ,גם לא נכון ארטן אומר.וזה ירד וחזר להיות חקלאיים,שלא לעשות את זה
א העלה את זה אני באתי לפחות שיהיו מסומנים ואז בעקבות זה שהו,המגמה למה אמר את זה

לא תיארתי לעצמי שזה לא מופיע בהחלטה ושלא מימשתם ,כבר הייתה החלטה,ואמרתי רבותי
. אבל לא תיארתי לעצמי שאתם רוצים להעלות אותה מחדש,אותה או לא קיבל אישור

כפי שעלה ,הדברים האלה מוכרים,הגדרת בתי ספר ללימוד רכיבה 2.10מציע להוסיף לסעיף 
ומתברר שלא נכתב בפרוטוקול הדיון וההחלטה אז הבנתי .הצעתי עכשיו שום דבר לא,אשתקד

זו ,פשוט הפרוטוקול חייב לשקף את הדברים,שקיבלתם את ההצעה שלי המקורית מלפני שנה
.  חייב לשקף את שנאמר .הבקשה שלי וההערה וקיבלת אותה בכתב אז תשווה ותתקן
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  7.1.10מיום ( 21) 1/10' מסמפרוטוקול מועצה מן המניין  3' דף מס
 

 16/09הגשתי מכתב דרישה לתיקון פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין  :יוסי זריהן
מקריאת ,2010תקציב המועצה לשנת ו גע לאישור תוכנית עבודהבנו 24.12.09-שהתקיימה ב

 וביקשתי לדעת אם 2010התקציב ביקשתי לקבל נתונים לגבי תקציב המועצה הדתית לשנת 
הגזבר .קיבלתי תשובה שעדיין אין אישור של משרד הדתות,י משרד הדתות"תקציב זה מאושר ע

החלק של משרד הדתות ,אז התיקון הוא כזה.אמר שהם שולחים את זה בדרך כלל מאוחר יותר
. 350אז צריך להוריד .1,650,000במקום  1,303,834אז זה  60%והחלק של המועצה  869,223זה 

 
? אז מורידים :אפרים מעודה

 
רוצה לראות ,אני לא מוריד כלום.לצורך העניין שיובן לא מאושר הפרוטוקול :חיים געש
. הפרוטוקול של ישיבת התקציב לא סופי,משמעויות

 
 

י מר יוסי זריהן "מוגשת ע – 2009קיץ -שאילתא בנושא סימון כבישים – 1' נושא מס
  
 

: ריא אותהחולקה לכם התשובה בכתב לשאילתא ומק :חיים געש
המועצה רכשה אמצעי .החברה הלאומית לדרכים איננה מבצעת סימון כבישים ברחבי המושבה"

הצביעה בוצעה על .לסימון כבישים כדי לאפשר גמישות במועדי הסימון וגם בכדי להוזיל עלויות
אין ספק .(מצורף בזה אישור התקן)ידי עובדי המועצה עם צבע תיקני המיועד לצביעת כבישים 

₪  14,237עלות הצבע והנלווים הינה .ם צבירת ניסיון תשתפר רמת המיומנות של העובדיםשע
(." מצורפת בזה חשבונית)מ "כולל מע

 
. ₪ 30,000-אבל בהזמנה ראיתי סכום של כ:יוסי זריהן

  
נבדוק שוב .לא מימשו את כל ההזמנה  .₪ 14,237אבל רכישה התבצעה בסך של ,נכון :חיים געש

. לת החשבונותאת כרטיס הנה
 
 

י מר "מוגשת ע –שאילתא בנושא שימוש ברכב ובעובד מועצה לצרכים פרטיים   – 2' נושא מס
יוסי זריהן 

 
 
: חולקה לכם התשובה בכתב לשאילתא ומקריא אותה :חיים געש 
מנהל מחלקת הביטחון איננו כפוף למנהל האגף .דיווח על האירוע בכתב נמסר לראש המועצה"

אין מניעה למסור רכב שבגינו מחויב העובד .תבקש לעשות זאת על בסיס אישיהמוניציפאלי ונ
במקרה זה השלים העובד את ההפרש לצורכי ביטוח .בשווי רכב לקרובי משפחה מדרגה ראשונה

ככלל הייתי מעדיף להימנע .האירוע התרחש בסיום יום העבודה או בסמוך לו.בגין נהג צעיר
." י מועצה מעובדי מועצה להסיעם בתוך יום העבודהכמו גם בקשת חבר,מאירועים דומים

 
 

י מר יוסי זריהן "מוגשת ע –  עובדים" השתלמות"שאילתא בנושא  – 3' נושא מס
 

: חולקה לכם התשובה בכתב לשאילתא ומקריא אותה :חיים געש
מטרת הפעילויות להגביר השפה .כל ארגון עורך פעילויות של העצמת עובדים בדרכים שונות"

להגביר את תחושת ההזדהות של העובדים ,תפת בין העובדים באותו ארגון או חלק בארגוןהמשו
. השתלמויות –סעיף תקציבי . ₪  11,500 –עלות ההשתלמות .עם מטרות הארגון
לא כל פעילות מזכה בנקודות לגמול .י ההנהלה המקצועית של המועצה"הפעילות אושרה ע

." השתלמות
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  7.1.10מיום ( 21) 1/10' מן המניין מסמפרוטוקול מועצה  4' דף מס
 

י מר אלדד בר "מוגשת ע –שאילתא בנושא בתי ספר ללימוד רכיבה על סוסים   – 4' נושא מס
כוכבא 

 
 

מבקש לדבר על .מציין שהתשובה ממש לא רצינית.מקריא את השאילתא :אלדד בר כוכבא
. העיקרון ולהבא שיעלו דברים בישיבה כמו שצריך

 
: לקה לכם התשובה בכתב לשאילתא ומקריא אותהחו :חיים געש

בצו רישוי עסקים אין פריט המחייב הוצאת רישיון עסק לאורוות סוסים או בית ספר לרכיבת "
מטעמים אלו .לא קיים סיווג של בתי ספר לרכיבה על סוסים 2009בצו הארנונה של שנת .סוסים

." אין בידי המועצה המידע המבוקש
 

. יג מהתשובה ומבקש לקבל תשובות טובות יותר תוך שבועייםמסתי :אלדד בר כוכבא
 

 1986ז "עדכון תעריפי היטלי סלילה ותיקון חוק העזר לפרדס חנה כרכור התשמ – 5' נושא מס
 

מר יוסי זריהן פנה אלי וביקש שורה של הבהרות ונראה לי נכון לעשות פגישה עם  :חיים געש
רד מסדר היום כדי להבטיח שכל מי שמבקש הבהרות ולכן סיכמנו שהנושא יו" אורבניקס"חברת 

  .יקבל תשובות כנדרש
 

. רוצה להיות שותף בפגישה זו :אפרים מעודה
 

. כל מי שרוצה מוזמן להצטרף לפגישה :חיים געש
 

. לא מדובר פה על עדכון אלא ייקור ואתם מדברים פה על גזירה :אלדד בר כוכבא
 

יוסי פירט בצורה מצוינת את התהיות ואם מוסכם על כולם ,אנחנו לא נדון בזה עכשיו :חיים געש
. אז מציע בהסכמה להוריד מסדר היום

 

 
בהסכמת כלל חברי המליאה נושא עדכון תעריפי היטלי סלילה ותיקון 

                           יורד מסדר היום – 1986ז "חוק העזר לפרדס חנה כרכור התשמ

 
 

יגים מסיעות שאינן מיוצגות בהנהלה לועדות המועצה במקום חבר מינוי נצ – 6' נושא מס
ל "המועצה משה בן דוד ז

 
 

יש לתת שם .יוסי זריהן ביקש להיות חבר בועדת הנחות ואני מציע לאשר את בקשתו :חיים געש
. לועדת מכרזים ולועדת כספים של נציג מסיעות שאינן מיוצגות בהנהלה

 
ממליצים למנות את מר מצליח עמנואל ולועדת כספים אין בשלב לועדת מכרזים אנו  :יוסי זריהן
. זה מועמד
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. רינה רונן כחברה בועדת אירועים ובועדת איכות הסביבה' מבקשים לצרף את הגב :חיים געש
 
 

 
 

הצבעה 
פה אחד  –בעד 

 
החלטה 

מינוי נציגים מסיעות שאינן מיוצגות בהנהלה  תמאשר מליאת המועצה
: לועדות המועצה כדלקמן

 חבר בועדת הנחות –מר יוסי זריהן  .א

 חבר בועדת מכרזים –מר מצליח עמנואל  .ב

 ועדה לאיכות הסביבה+חברה בועדת אירועים –רינה רונן ' גב .ג
 
  
 

תפעול  ' ייב רודיון ממחשל עובד המועצה מר סדיא" עבודת חוץ"אישור בקשה ל – 7' נושא מס
 

מבקש אישור מליאת המועצה לעבודת חוץ של עובד המועצה מר סדיאייב רודיון ואנו : חיים געש
בוחנים אחת לחצי שנה כי לא נפגעת עבודה במועצה כתוצאה מכך כפי שעשינו עם הבקשות 

. הקודמות
 

גיעה בכלכלה של העובד מבקש להדגיש כי התנגדותו אינה נובעת משיקולים של פ:אלדד בר כוכבא
אלא משיקולי בטיחות שכן העובד עוסק בעבודת נהיגה ותפעול מלגזה והחשש ממחסור בשעות 

  .מעדיף לדאוג לביטחונו האישי ולסביבתו.השינה הוא המוביל בהחלטה
 
 
 

 
הצבעה 

 12 – בעד
( אלדד בר כוכבא) 1 – נגד

( רינה רונן) 1 – נמנע
 

החלטה 
של עובד המועצה מר " עבודת חוץ"בקשה לאת ה מאשרת מליאת המועצה

אחת לחצי שנה ייבדק האם אין השפעה שלילית על .התפעול' סדיאייב רודיון ממח
  .תפקודו במועצה
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אלפי  5000( ישראל)דקסיה  בנק-2010אישור מסגרות אשראי לזמן קצר לשנת  – 8' נושא מס
.  ₪אלפי  200בנק לאומי ,₪

 
 

. מדובר על הליך שמתבצע מידי שנה,נותן הסבר מתומצת :חיים געש
 

 
הצבעה                                           

 פה אחד – בעד                                    
                                           

 
החלטה                                          

: 2010מסגרות אשראי לזמן קצר לשנת  מאשרתמליאת המועצה 
 .₪אלפי  5000 –( ישראל)בנק דקסיה  .א

 .₪אלפי  200 –בנק לאומי  .ב

 
 

מינוי סגן בשכר לראש הרשות המקומית והאצלת סמכויות  – 9' נושא מס
 
 

אני ,אישרנו מסגרת תקציבית של חצי משרה לסגן בשכר 2010בתקציב המועצה לשנת  :חיים געש
חצי משרה מבקש ממליאת המועצה לאשר מינויו של מר דוד פרץ לסגן ראש הרשות בשכר 

: תחומים 2-והאצלת סמכויות ב
 רשות ,ל"ח והיום נקרא ברמה הארצית רח"פס/ח"מה שהיה מל,ח"הכנות לשע .א

 .חרום לאומית             
 .נושא התחדשות עירוניתהגברת פעילות ב .ב

 
. אם אני מאשר מינוי אני צריך לדעת מה זה,ח"תסביר לי מה זה מל :אפרים מעודה

 
ט וזה עובד בצורה מסודרת "כיום אני מרכז את הפעילות יחד עם עובדי המועצה והקב :חיים געש

שני נושא המקלטים הציבוריים והטיפול בהם והנושא ה,יש לזה הכנות והשתלמויות.ל"מול רח
.  מה שנקרא התחדשות עירונית,הוא רצוני להגביר את הפעילות שבוצעה עד היום במינון נמוך

 
. לא שמעתי על התפקידים האלה מעולם :אפרים מעודה

 
ל יכול "ח ורח"ח פס"אבל את העניין מל,אם אתה כבר מאציל סמכויות זה בסדר :יואב קעטבי

תיתן לדוד .אין פה פוליטיקה,מת יכול לעשותתטיל עליו משהו שהוא בא,לעשות גם עובד מועצה
. סמכויות אחרות שהוא יוכל לסייע יותר

 
 38א "מה שעל פי תמ,התחדשות עירונית,תן לי רק לסיים את הנושא השני,יואב :חיים געש

צריך לנסות .בתים בבנייה רוויה כנגד רעידות אדמה,תוכנית מתאר ארצית למיגון בתים ישנים
דרך יזמים פרטיים לבדוק מחדש מתחמים שבעבר ,של משרד השיכוןדרך החברות המנהלות 

נבדקו ולא היו כדאיים ואני רוצה שמישהו יעשה את זה כי היום אני עוסק בזה מעט ומהנדס 
. המועצה עוסק בזה
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קל ,כל שיכולנו להבין אני בטוח שאפילו להסביר קשהככל שיכולת להסביר וכ :אפרים מעודה

איזה ,מה הוא צריך לעשות,מה זה,מר פרץ יודע במפורש מה התקציב לתחום הזה.וחומר להבין
זה לא פעילות יומיומית הולכים ,ח זה יש השגחה של עובדים פה קבוע"הרי מל,טפסים צריך למלא

. ח"ח פס"לעשות מל
 

במסגרת זאת הוא צריך לעסוק בהקמת מרכז ההפעלה .הזמןיש בזה פעילות כל  :חיים געש
. לחירום

 
או ,תפסיק לקשקש לנו,בסידורי עבודהמדובר ,על האצלת סמכויותלא מדובר  :אלדד בר כוכבא

לא אכפת לי אם ,שאתה חושב שחברי המועצה מטומטמים או שבאמת חלק מאיתנו מטומטמים
הוא לא בא ,דוד פרץ לעשות את התפקיד הזהאין שום קשר ליכולות של .תצביעו או לא תצביעו

והתחדשות ,ח בוועדה בחדרה"ח פס"אני עצמי שותף למל,זה תפקיד שדורש הכשרה,מהתחום הזה
אם היית מביא לו עוד .עירונית בוודאי שאין לו שום יכולת לא הבנתית ולא מקצועית לעסוק בזה

י שהבן אדם יקבל תפקיד סמכויות בנושא של דת אז הייתי מבין אבל אתה סתם מקשקש כד
אם היית בא ואומר שאתה רוצה לחזק את הקואליציה שלך כי יש לך .ועבודה בלי לעשות שום דבר

אבל מרגיז אותי הזלזול .אני פעם שעברה לא הצבעתי נגד,בעיות פוליטיות אז הייתי מקבל את זה
הקודמת על ההעלאה  הייתי בישיבה,כרגע בוודאי שלא צריך סגן בשכר.הזה בנו ובציבור שבחר בך

מספיק מועצה דתית ,₪אלף  400-של המועצה הדתית כשבכל מקום מקצצים בתקציב שלה ב
את זה עובד ,חד משמעית הוא לא יכול למלא תפקיד זה.אזורית שהייתה נותנת לנו את השירותים

לא יהיה מזה שום .ורק עובד מועצה מקצועי בנושא שעבר את ההכשרה,מועצה יכול לעשות
אני מכיר אחד לפחות ,ני כבר אומר לך שיש לך סגני ראש מועצה פה יותר מתאימיםא.דבר

לכן ,בהתחדשות עירונית שעשה עבודה יותר טובה ומעודה בוודאי שמבין יותר בהתחדשות עירונית
  .בוודאי שאנחנו לא יכולים להצביע על כזה דבר

 
קל להגיד לו אתה ,של התפקיד על ההיבט הענייני,אני רוצה לדבר משני היבטים :אפרים מעודה

הוא ,הוא מבין בתרבות תורנית,הוא מקצועי,נסגר הסיפור,תרבות תורנית פה,סגן ראש מועצה
לשים אותו סגן ראש ,הוא מבין בארגונים,ג בעומר"הוא מבין בל,מבין במסיבות באולמי פאר

ההתחדשות ,שנה בשירות הציבורי 35אני .אף אחד לא יתווכח איתך,מועצה לנושאים תורניים
זה נושא שגם אתה לא מסוגל לעשות ,עסקתי במשרד השיכון,הייתי בעמידר שנים,שאתה קורא לו

להגיד לדיירים תעזבו למקום אחר ודיירי ,ללכת לדבר עם קבלנים,מכיוון שמדובר במורכבות
זה דבר ,כ ללכת עם הדיירים ניתן לכם משכנתא אחרת שתלכו לשם"אח,עמידר ולסגור עם עמידר

יבואו היזמים ,זה אולי בערים הגדולות שיכולות על המקום הזה לבנות איזה משהו?ה בכךשל מ
להגיד להם תזוזו ,מטר שאני מכיר 52או  48-וירצו להשקיע ולתת לכל אחד במקום הדירה של ה

אל תבזה לא בפרץ ולא ?מטר וכל הכישרונות הברוכים האלה זה אצל פרץ 100ותקבלו בית של 
זה נושא אפילו בהתנדבות יכול להיות אדם ,אפשר לעשות את זה,פרויקט טוב בכל הפרויקט שהוא

יש לי חשש שאתה נותן לו ?תיתן לו משרד בקנדי,אבל תן לו תפקיד על פי מידותיו,תן לו.מוכשר
לא לראת מה תוצאות הדברים האלה ,לא לעקוב אחריו,תפקיד שאף אחד לא יכול לבדוק אותו

עוד לא נשמע בעולם .ת"הוא לא ייקח לו חל,שות עבודה אחרתלע ולפי הבנתי הוא עוד ממשיך
אז בוא כבד ,לא נשמע לא בחצי משרה ולא במשרה שלמה,שסגן ראש מועצה עושה עבודה נוספת

תגיד לו אתה אחראי על המחלקה ,יש לו משרד פה,וב'תן לו ג,תכבד פה את הציבור,אותנו
אני לא ,תת תפקיד שלא היה ולא נבראאבל לא ל,לא משנה מה,ע"ואחראי על מחלקת שפ,הטכנית

ח וזה צריכים להיות "כ מל"בדר,אלה דברים מקצועיים,יודע אם אפשר למצוא סגן כזה בכל הארץ
הוא צריך לשבת עם .הוא יצטרך לתת פקודות כשיהיו מלחמות,אני לא יודע מה דרגתו,קצינים

תן לו סגן ,איתנו צחוקאל תעשה מ,למען היושר,אז למען ההגינות?קצינים ומה הוא יגיד להם
ואני מקווה שעכשיו תשנה את דעתך ,לא יסתובב שם,עכשיו שישב במועצה?מה זה משנה,מתאים

זה מתאים ,תרבות מה שאתה רוצה,תרבות חרדית,ניתן לו פה תפקיד תרבות תורנית,ותגיד טוב
תן לו אל תבזה באלה שיתמכו בסגן שלא תי,אל תבזה בנו,אל תבזה אותו,כל אדם לפי כבודו,לו

אם פה כל אלה  ,חבל,זה כלום,אבל לתת תפקיד שזה פדיחה,שיתמכו כולם.הגדרה
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לפחות .תגיד תרבות תורנית?אתה מבין על מה הוא ממונה שאתה תלך להצביע,נחמיה,שיצביעו
. לאלה שתומכים

. זה בהיבט האחד.הוא מוכשר אבל כל אחד בתחומו מוכשר
אני מבקש לתת לנו .אז אני מבקש למען כבוד האנשים שיצביעו בנושא הזה תן לו תפקיד מתאים

אתה לא יכול לבוא להצביע סגן .לפני שיבוא לדיון,אני רוצה בכתב,פ מה שדיברת פה"פירוט לא בע
  .תבזה צריך להיות בכ,לא,ולתת סמכויות בעל פה

 
אנחנו צריכים לפרט שיהיה ,אדוני?לא כתוב בסדר היום?זה לא היה כתוב,למה :אלדד בר כוכבא

. שהוא יגיד את זה מחדש,כתוב
 

אני מבקש לכתוב את הדברים האלה .זה לא משנה,אני רוצה את זה בכתב אחר כך :אפרים מעודה
אדם שבא עם שני  בן,זה טבעי,יכול לקבל סגן ואני אומר,אני לא בא בטענה,כדי שנדע
בחירת ,כי מינוי לא כותבים על בחירת סגן,אתה מדבר על שכר,סגן הוא סגן,זה נכון,כן,מנדטים

מאחר והוא כבר סגן אז ,סגן אם הוא לא היה סגן והיית כותב מינוי הוא לא יכול היה לעבור פה
אני לא בא .היית צריך לכתוב האצלת סמכויות,אז מה זה המינוי,אתה רוצה לתת לו את ההאצלה

אני רק רוצה לומר לך שמותר לך והראיתי לך ,זכותך,בנושא הזה שאתה רוצה לבוא ולתת סגן
אתה ,שאתה לא רוצה סגנים,פ חוק מותר לך גם שלושה כך שההצעה הציבורית שאמרת"שע

שהיה לך פעם סגנים אז דווקא לא ,הסתדרת בלי סגנים,אתה מוכשר,אין ספק,מסתדר בלי סגנים
. מאד כעסת והלכת לנוח,נציה הקודמת כשהיה לך סגנים דווקא אז לא הסתדרתבקד,הסתדרת

 
. היה סגן אחד והסתדרתי איתו מצוין?מה הקשר לסגנים :חיים געש

 
חבל .מנדטים 2יש לו ,יכול לקבל סגן הכוונה בשכר,לכן אני מבחינתי פרץ מגיע לו :אפרים מעודה

. ניים ויתחלקו במוניציפאלישל המוניציפאלי לעשות ש₪ אלף  400-אפשר היה ב
. מקובלאם הוא יהיה סגן שלא יהיה מצב שיש שתי עבודות כי זה לא ,אני רק מבקש דבר אחד

 
. מה שהחוק יאמר זה מה שיהיה,על פי חוק :ובראן'ד ג"עו

 
יש בינינו הסכם שחילקת אותו פה ,יש הסכמים,יש מילת כבוד..?כן,אין לי בעיה :אפרים מעודה

וכתבת לא ,ר הועדה מטעמך יושב פה"ר ועדת ההסכם פה ויו"יו,רת לי במפורשבהסכם אמ,לכולם
. יהיה סגן בכלל ואמרתי לא יכול להיות

 
? יש לך את ההסכם פה :חיים געש

 
ר ובמפורש "יושב פה אלי היו.כתוב במפורש לא יהיה סגן.אני יכול להביא אותו :אפרים מעודה

מעולם לא .צמדת אותו פה בישיבה וכולם זוכריםה,כך כתבתם וחילקת אותו,כתוב לא יהיה סגן
אפשר ,זכותך,אתה רוצה למנות סגן בשכר.הצעת סגן בשכר לא לי ולא לאף אחד אחר

מזמנים את חבר הקואליציה ואומרים לו יש פה הסכם אבל אני אוהב את ,קורים דברים,לשנות
ואני מתבטא  אתה הרבה פעמים משכנע אותי?אתה יודע מה,יאללה,רוצה לתת לו סגן,פרץ

יכולת להגיד או שאתה ,אנחנו מדברים במשך השבוע.אתה איש של מילה,יכולת לדבר,ומשתכנע
? עכשיו פתאום מופתע מזה שאתה לא חתום שלא יהיה סגן

 
 

גם לי אין את הנייר ,אני לא זוכר את הסעיף מנוסח כך אבל יכול להיות שאני טועה :חיים געש
. פה
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  7.1.10מיום ( 21) 1/10' ה מן המניין מסמפרוטוקול מועצ 9' דף מס
 

לחבר  אז מן הראוי לבוא ולהגיד.ר מטעמך אם זה היה כתוב"אולי תשאל את היו :אפרים מעודה
במילים ,אבל לקבל את זה במפתיע,אני אשתכנע בקלות,קשה לי איתו,יש בינינו הסכם,קואליציה

אתה שפן ,אתה כלומניק,ן אותיאתה לא מעניי,חתמתי איתך הסכם,אפריםאחרות אתה אומר לי 
אתה ,לא,ואני רוצה להגיד לך חיים,אני אעשה מה שבא לי בראש ואתה תצביע מה שאני רוצה,שלי

איך אני יכול להצביע עליו ,מתעקמים איתי אני לא מוכן,הולכים איתי ישר אני ישר,מכיר אותי
לכן אני .מפר איתי הסכםאיך אני יכול להצביע על דבר שאתה ,כשיש לי התנגדות שהוא יהיה סגן

לא יודע איך ,אתה אומר שאתה לא זוכר.נאלץ להצביע נגד לא בגללו אלא בגלל שהפרת לי הסכם
מי זה היה האיש הזה שמה ,ע פה"איזה תב,אני שומע ממך דברים שאתה זוכר אותם טוב מאד,זה

? מ את זה אתה זוכר"שאני הייתי הראשון במו?ואת זה אתה לא זוכר
 
 

אני באמת לא זוכר את הסעיף לא ,שיביאו את ההסכם,אני לא זוכר את הסעיף,לא :חיים געש
. אני לא חושב שהיה,בגלל שהזיכרון שלי יותר טוב או פחות טוב

 
.  דקות לפני הזמן ואמשיך כשיביאו לי את ההסכם 2אז אני מפסיק ,טוב :אפרים מעודה

 
 

לא ו דברים לא נעימים על דוד שהוא רוצה להגיב על דברי אפרים ואלדד שקצת הטיח :אבי כאכון
גם ראשי מועצות אחרות לא נולדו ראשי מועצות וחלקם עושים עבודתם ,לא יודע,מבין

  .יפתיע אותך בזה שיביא קידום לשכונת קנדיאולי ,תבדוק.נאמנה
כמה שעות הוא ,הלוואי והייתם יודעים וחלקכם יודעים מה דוד פרץ עושה במועצה כסגן לא בשכר

. מטפל באנשים,עוזר לאנשים,הולך לארנונה,בא לפה
 
 

אז חיכה לשכר .הרי גם היום הוא סגן?אז למה לא עסק בדברים האלה עד עכשיו :אלדד בר כוכבא
? בכדי לטפל

 
למי ,כתוב פה סגן בתוך התקציב,תגיד לי ,כששאלתי את חיים געש לפני יום רביעי :אפרים מעודה

עולם לא הובטח סגן ואם מגיע למישהו אז זה אולי לי מ.ענה אני עדיין לא החלטתי?זה עובר
! לעמוס

 
הנושא ,אלא אם כןלעבוד  ובכוונתי להמשיךאני מבקש להצהיר שאני עובד בהוראה  :דוד פרץ

העבודות אני מתפטר מעבודתי  2בוודאי ייבדק והיה והחוק יאמר שאני לא יכול לעשות את 
. בהוראה

 
אחד ,דברים 2י שתיעשה הצבעה אני חייב להבהיר לפנכחלק מהליך המינוי  :ובראן'ד ג"עו

שהמינוי כפוף לאישור משרד הפנים ועל פי בדיקתי הצעת המינוי היא כדין ואין במינוי משום 
. חריגה או סטייה מהוראות החוק או הנוהל וכי המועצה האצילה לסגן סמכויות כדין

 
ל לתת את ידי אני לא יכו.את השם שלי ותודה על המחמאותכל פעם מעלים פה  :עמוס כחלון

אלא חיים ,אני דיברתי איתו,לא כי יש לי משהו נגד דוד.לא אתנגד אבל אמנע,למינויו של דוד פרץ
בשיחות איתי הצהרת שלא יהיה ,ערב מערכת הבחירות הצהרת שלא יהיה סגן,שוב,אליך

השבוע וכאשר ביקשתי במשך כל מהלך ,סגן בתואר אין שום בעיה לאף אחד,בשכר כמובן,סגן
לא .יכול להיות שהתוצאה הייתה אחרת,לקיים דיון של תהליך קבלת החלטות,לכנס את הסיעה

לא כולם בלשון המעטה ליבם ,אני אומר לך שמשיחות שלי עם חברי הסיעה,התקיים דיון כזה
הם מוכנים .אבל כל אחד משיקוליו הוא שאמר לי אותם וזה ביני לבינם,שלם עם ההחלטה

ושוב אני מצטרף לאפרים כמו בכל מה שהוא אמר אין לי שום מילה רעה .בסדר,להצביע בעד
לומר לאנשים זו ,אבל מן הראוי היה לשתף את האנשים,נהפוך הוא,להגיד על דוד פרץ

לקיים דיון פתוח לגבי מינוי של הסגן ולא בישיבת תקציב אתה אומר  ,לגיטימי לטוב ולרע,החלטתי
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  7.1.10מיום ( 21) 1/10' ין מסמפרוטוקול מועצה מן המני 10' דף מס
 
 

אנחנו סיעה דמוקרטית ויושבים פה לא .זו אופציה ואחרי יומיים האופציה הזו קורמת עור וגידים
אנחנו שותפים ,לא יאה ולא נאה.ם שעבדו בשבילנו ואף אחד לא שותף לזה"מעט אנשי תל

  .יצאנו לדרך משותפת שלא כל כך נראית לי משותפת,לדרך
 

 ,בשכרוממלא מקום מבקש ממליאת המועצה לאשר את מינויו של דוד פרץ לסגן אני  :חיים געש
אחריות על היערכות לשעת חרום כולל הכנת :היקף השכר חצי משרה לסמכויות כפי שהגדרתי

בינוי ועיבוי -פינוי,תחום של התחדשות עירונית בשני ההיבטים שלו,מקלטים והתחום השני
? מי בעד,בינוי

 
 
  

 
הצבעה 

 
כוכי ,חיה בן צבי,נורית השמשוני,נחמיה מנצור,אבי כאכון) 8 –בעד                          

( חיים געש,דוד פרץ,אלי אטיאס,גדרון                                        
( כוכבא אלדד בר,רינה רונן,אפרים מעודה) 3 –נגד 

( יואב קעטבי,ריהןיוסי ז,עמוס כחלון) 3 –נמנע                          
 

החלטה 
 וממלא מקום מינויו של מר דוד פרץ לסגן מאשרתמליאת המועצה 

  :היקף שכר חצי משרה לסמכויות הבאות,ראש הרשות בשכר
 .כולל מקלטים (ח"פס/ח"מל)הכנות לשעת חרום  .א

 .בינוי-בינוי ועיבוי-פינוי,התחדשות עירונית .ב
 

 
 20:36-   המליאהאולם מ יוצא מר יואב קעטבי 

 
 
אישור מינויו של מר רן גלר לתפקיד מזכיר המועצה ובקשה לאישור העלאת שכר  – 10' נושא מס

 
 רן גלר עוזב את אולם המליאה 

המועצה רשאית ולפי הוראת הממונה חייבת למנות מספר ,לצו המועצות 139לפי סעיף  :חיים געש
. שרנו את רן כממלא מקום מזכירבעבר אי.יכול בן אדם אחד לעשות יותר מתפקיד אחד,תפקידים

עם תרומה רבה מאד ,התפקידים 2את ,אני חושב שרן עושה את העבודה בצורה יוצאת מן הכלל
ובקשה שנייה והיא בקשה ,לתפקוד המועצה ואני מבקש לאשר אותו במינוי מלא כמזכיר וגזבר

לות השנה אני מבקש להע.ההסכם הוא כל שנתיים,השכר שלו יכול לקפוץ כל שנתיים,חריגה
התפקידים  2מאחר והוא עושה את .לדעתי הוא זכאי בזכות ולא בחסד.מותנה באישור שר הפנים

. י בן אדם אחד"ויש חיסכון בביצוע של שני תפקידים ע
 

בשנה ואז הפעם הבאה ההעלאה  5%-בעצם אתה רק מקדים לו את ההעלאה ב :אפרים מעודה
! ?לא למזכיר,על גזבר 5%ואתה מוסיף לו ?תהיה אחרי שנתיים

 
.  אלא בעוד שנתיים,נכון ואז בשנה הבאה הוא לא יקבל :חיים געש
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  7.1.10מיום ( 21) 1/10' מפרוטוקול מועצה מן המניין מס 11' דף מס
 
 
 

ליוסף משלב הממונה על ,מועצהלראש ה 30.12.09 -ב יש פה מכתב ששלחתי :יוסי זריהן
קיבלתי זימון לישיבת מועצה .ומר ישראל שפיצרש של משרד הפנים "יהודה זמרת היועמ,המחוז

ומפנה את  מקריא את המכתב.בזימון עוסק בנושא הנדון 10סעיף ,7/1-האמורה להתקיים ב
. 10+  3סעיף  12/2002ל משרד הפנים "תשומת הלב לחוזר מנכ

. אני תקווה שהפעם תטה את אוזניך לקריאתי ותימנע מעוגמת נפש והוצאות מיותרות
 

הוא ,צו המועצות זה חוק.בצו המועצות 139 סעיף עכשיו אני רוצה להקריא לכם את :חיים געש
היו  2009אז אני מניח שעד  2002-ל ב"זאת אומרת אם יצא חוזר מנכ,והוא המעודכן 1/1/2009-מ

 לפיו-מועצה רשאית-העסקת עובדים בכירים" 139סעיף ,צו המועצות.מעדכנים את צו המועצות
אך אפשר למנות אדם אחד ליותר ,גזבר ומהנדס,להעסיק מזכיר-וז חייבתדרישת הממונה על המח

". ממשרה אחת מן המשרות המפורטות
מ "אושר במליאה כמ,אני מבקש לאשר אותו כמזכיר המועצה' א,אז אני אומר שני דברים

אני חושב שיכול לעשות ,הוא עושה את זה כמו שצריך,אני צברתי איתו ניסיון,צבר ניסיון,מזכיר
. הצו מאפשר את זה,זה הלאהאת 

 
לא ,אפשר לפרש אותו ככה וככה,עם כל הכבוד קריאת הסעיף הזה זה כמו תלמוד :אפרים מעודה

את ?מ מזכיר"מישהו אמר לך כמזכיר או כמ,הגדרה של מזכיר אלא אפשר למנות' נאמר פה א
אם ?עוד שנהמה יהיה ב,התפקיד יבצע מזכיר אבל בהגדרה לא כתוב שאני אגיד לו שהוא המזכיר

יאמר אני רוצה להישאר רק בתפקיד מזכיר ואני רוצה ,הוא יחליט שנמאס לו להיות גזבר
אם המטרה שלך שיהיה פה .פ חוק"הרי הוא לא עבר את כל ההליכים הנדרשים ע,משכורת

לא נאמר פה ,ובראן'ואני אומר למר ג,בסעיף הזה,הוא עושה את הכול הרי,מ"שיישאר מ,מזכיר
לא כתוב שיתנו לו הגדרה ,לתת לו את הכול,וונה לתת לו את הסמכויותהכ,רשאי למנות

יש עדכונים אבל ,הוא לא מהיום 139כי סעיף ל הוא מסביר "הגדרה נוספת חוזר המנכ,נוספת
-אפשר למנות אם זה פחות מ,ל מסביר על מצב כזה"שנה והחוזר מנכ 20,30הלשון הזאת זה 

אבל כשאתה ,כעבודה כן,אין לי בעיה כפונקציה,וםאפשר למנות עוד אחד כממלא מק...10,000
אומר הוא מזכיר הוא יכול בעוד שנה אחרי שאישרנו אותו לבוא להתפטר מהגזבר ולהגיד שרוצה 

. להיות רק מזכיר
 

. הוא גזבר ומזכיר והוא לא יכול להישאר רק מזכיר,ההחלטה תהיה במפורש.לא יכול: חיים געש
 

מה זה משנה לך אם אתה אומר שלא ,ם כל הפונקציות שמילאמ ע"אז שיישאר מ :אפרים מעודה
. ברגע שיהיה כתוב בהגדרה שהוא מזכיר אז ההתניה הזאת תיפול?מקבל משכורת מזכיר

 
מ הוא תואר של "התואר של מ.האיש עושה עבודה ועבודה טובה. היא לא תיפול: חיים געש

. ארעיות ואני לא רואה בזה תפקיד ארעי
 

יבוא לך בעוד שנה להביא מזכיר ועם כל ,אתה יכול לאשר את זה כל שנה אבל :אפרים מעודה
מ שלוש "אפשר להשאיר מ.בעבודה כן,לא אומר שאפשר להגדיר אותו בפונקציה,ש"הכבוד ליועמ

  .שנים
 

אני מברך על כך וחושב שרן גלר עושה עבודתו נאמנה ומגיע לו גם בשכר וגם מינוי  :אבי כאכון
מגיע לו ?מ"למה שיהיה מ.הבן אדם עובד פה שעות רבות גם בלילות.'וג במ כמו ס"מזכיר ולא מ
.  להיות מזכיר

 
אני מבקש עכשיו .הזה שיהיה ברור על מה כל אחד מצביעמבקש לפצל את הסעיף אני : חיים געש

? מי בעד.גזבר-על מינויו כמזכיר
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  7.1.10מיום ( 21) 1/10' מפרוטוקול מועצה מן המניין מס 12' דף מס 
 

לא  5%-אני רוצה שבהצעה יהיה כתוב כמזכיר ללא שכר והעלאת השכר ב,רגע רגע :אפרים מעודה
שיהיה גזבר עם משכורת מלאה ומזכיר ללא שכר ושלא יוכל .על משכורת מזכיר אלא על הגזבר

. רוצה להדגיש מזכיר ללא שכר.משכורות 2לבקש 
 

.  משכורות 2לא יכול לקבל : חיים געש
. התפקידים והמשכורת היא כגזבר ולא כמזכיר 2שר שבן אדם עושה את אנחנו מבקשים לא

 
אתה ,שיהיה כתוב בפרוטוקול,וגם בעתיד הוא לא יוכל לבקש שרוצה מזכיר :אפרים מעודה
? מכתיב את זה

 
. כן,כן: חיים געש

 
אני מבקש את כל הדיון שהיה בנושא הסגן ובנושא ,סליחה,אני מבקש,חיים :אפרים מעודה

. כתוב בפרוטוקול במלואו את כל הדיון שהיההמזכיר ל
 

עכשיו אני מבקש לאשר תוספת חריגה של .סגרנו?זה ברור,מזכיר-המינוי הוא גזבר :חיים געש
בכל מקרה אני ,מותנית באישור משרד הפנים,חריגה במובן הזה שהיא באה שנה קודם זמנה,5%

. ההסכם הוא של שנתיים,ולפי ההסכם.לא יכול לשלם לו אם משרד הפנים לא יאשר את זה
 

אני רוצה שיהיה כתוב בפרוטוקול שהוא היה צריך לקבל העלאה כגזבר כל  :אפרים מעודה
.  שנתיים והוא מקדים לו שנה אבל בכל מקרה הפעם הבאה תהיה בעוד שנתיים בהתאם להסכם

 
. אתה מקדים את התשלום של ההעלאה משנה הבאה :ובראן'ד ג"עו

 
אני לא ,ההעלאה הבאה אם הוא עוד זכאי לה,ושר ההעלאה קודם זמנהאם תא,נכון :חיים געש

. היא בעוד שנתיים,זוכר את הפרטים
 

צריך למלא אותו אבל ללא ,ברור שאם מילא את הפונקציה של מזכיר המועצה :אלדד בר כוכבא
אני הצבעתי ,ואני רוצה גם להסתייג ממה שאמר ראש המועצה שהוא עובד מצוין 5%תוספת של 

בה הזאת דווקא בתחום שאתם רוצים לתת לו שכר שזה מזכיר המועצה על כשל תפקודי בישי
בקטע הבסיסי ביותר או החשוב ביותר במועצה מקומית וזה פרוטוקול של המועצה בשינוי 

אין מקום להוסיף ,לפחות אומר את זה לפרוטוקול מילא אין לי רוב אז אני,לכן אני חושב.דברים
אני חושב ,אני מסייג את הדברים,שימו לב,לא כגזבר,יר המועצהלמי שכשל בתפקידו כמזכ

בנושא של מזכיר הוא כשל .אולי אפילו מעבר לזה,שמדובר בגזבר ברמה הכללית גזבר טוב
הזה גם מהסיבה של הכשל התפקודי כמזכיר וגם  5%-בתפקידו ולכן אין ראוי לתת לו את ה

מן ואז הוא יכול למלא את כל התפקידים מהסיבה שהוא קיבל עזרה כגזבר ובמילא מתפנה לו ז
. אבל נכשל,לא נכשל בכל.האלה בלי שום בעיה

 
. אני חושב שגם כגזבר הוא לא עשה את תפקידו :יוסי זריהן

 
  20:47  אפרים מעודה עוזב את אולם המליאה

 
זכותך להביא מקרים כאלה ,זה בסדר,הנושא נכשל או לא נכשל זו דעתו של אדם :כוכי גדרון

על ,אם היה אפשר יותר אז הייתי מצביעה על יותר,לדעתי הצנועה.ם ולדעתך הוא נכשלואחרי
ועדות ומתעסקת גם ביומיום ולאו דווקא הגזבריים אלא  3ואני שמתעסקת עם ,תפקודו של רן

זה גם חלק שהוא מפעיל אנשים לכל מיני תפקודים שאני צריכה ורוצה .בכובע השני שלו כמזכיר
לא פעמיים ראיתי את רן יושב בשעות הלילה ועובד ואני לא מדברת על כמות להגיד לך שלא פעם ו

אלא על הרצינות והיכולות המקצועיות שלו להפעיל את האנשים ולעבוד ,השעות שעובד
למעשה זה כאילו הוא עושה זאת בחינם כי הוא לא מקבל על זה שכר ואנחנו פשוט רוצים  .כמזכיר
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 7.1.10מיום ( 21) 1/10' המניין מסמפרוטוקול מועצה מן  13' דף מס

 
זה לא מעניין אותי כמה הוא מקבל במשכורת הראשונית שלו .לפצות אותו מינימום שבמינימום

אבל על אחת כמה וכמה שאתה חוסך משכורת ,זה משרד הפנים,כי לא אני נותנת את השכר
אני חושבת ,לעשות שימשיך,אם הוא עשה את זה בחינם עד עכשיו,.קי.אז לבוא ולהגיד שאו.שלמה

. מי שעובד צריך לקבל מה שאפשר לתת לו בשכר על עבודתו.שיש בזה איזשהו טעם לפגם
 

חסכנו ,מ"אני רק רוצה להזכיר לכם שאחרי שחגי בירן עזב והמועצה מינתה את רן כמ :אבי כאכון
. זה מינורי לעומת זה 5%-ה,זה חשוב,הרבה כסף

 
אז לא היה שום ?מה היה בסוף איתו?יים ששולמו לומה עם הפיצו,חסכת ממה :אלדד בר כוכבא

? מה קיבל כשיצא?תשלום
 

הוא תבע ,הקרנות שלו הלכו אליו,שולם בדיוק מה שכתוב בהסכם.לא שולמו פיצויים :חיים געש
חודשי הודעה  3-קיבל מה שכתוב לו בהסכם אחד לאחד ה.תביעות 3אותנו בבית הדין לעבודה על 

. מוקדמת
. פה במליאה אני הודעתי את זה

 
אני רוצה ,היא שכנעה אותי בסופו של דבר,אני חוזר בי,אני רוצה לומר משהו :אלדד בר כוכבא

-אותי היא שכנעה שמגיע לו את ה,לכתוב את ההסתייגות רק של ההתנהלות של הפרוטוקול
. באמת היא שכנעה,5%

 
פה ?מי בעד,םבכפוף לאישור משרד הפני 5%-אני מבקש לאשר את התוספת של ה :חיים געש

.  תודה רבה,אחד
 
 
 

 
הצבעה                                                    

 
פה אחד   –בעד                                             

 
החלטה                                                  

וכן מינויו של מר רן גלר למזכיר המועצה  מאשרתמליאת המועצה 
בכפוף לאישור משרד הפנים  5%-מאשרת העלאת שכרו כגזבר ב

 

 
 
 

 21:00 – אפרים מעודה חוזר לאולם המליאה 

 21:00 – מצליח עמנואל עוזב את אולם המליאה 
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 7.1.10מיום ( 21) 1/10' מפרוטוקול מועצה מן המניין מס 14' דף מס
 
 

ם "אישור תברי – 11' נושא מס
 

 
הצבעה                                                    

 
פה אחד   –בעד                                             

 
החלטה                                                  

: ם הבאים"את התברי מאשרתמליאת המועצה 
 (חדש)התאמת גני משחקים לתקן  – 450 .א

 (חדש)לגמלאים  הקמת מתקני ספורט – 451 .ב

 (חדש)הראשונים ' סלילת רח – 452 .ג

 (חדש)דגניה -הסדרת צומת קדמה – 453 .ד

 (הגדלה)עבודות התאמת מקלטים  – 433 .ה

 (הגדלה)ס מרחבים "כביש גישה לביה – 435 .ו
  

                            
 

 
 21:06 – מצליח עמנואל חוזר לאולם המליאה. 

 
 ישיבה נעולה. 

 
                          

 
 

     _________________                                               _______________ 
                                                                       רן גלר                                                                      חיים געש                      

 ראש המועצה      מזכיר המועצה                                                 וגזבר        
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