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 2010דצמבר  12                                                                                                                            
 א"תשע טבת' ה                                                                                                                            

  
 (30) 1021/'   מסמן המנין ישיבת  מועצה 

 פ  ר  ו  ט  ו  ק  ו  ל
 

 ,  בבנין  המועצה 19:00בשעה       2.12.10  -א  "בכסלו   תשע  ה"כ'  הישיבה  התקיימה   ביום ה
 .באולם   המליאה

 
 

נורית ,  כוכי גדרון ,  עמוס כחלון ,  אלי אטיאס   , חיים געש:   נוכחים בתחילת הישיבה
, רינה רונן , אבי כאכון, אלדד בר כוכבא ,  אפרים מעודה, נחמיה מנצור  ,  חיה בן צבי,השמשוני

 .מצליח עמנואל ,  יוסי זריהן 
 
 

 .יואב קעטבי , דוד פרץ:   נעדרים בתחילת  הישיבה
 
 

 –דניאל ארז ,   ש"יועמ –ובראן 'ד ג"עו,      המועצה מזכיר וגזבר –רן  גלר   :  מ ש ת ת פ י ם
 .מנהלת הלשכה –צילה כהן , מהנדס המועצה 

 
 הישיבה מוקלטת על ידי גורם חיצוני. 

 
 : סדר  היום

י מר יואב "מוגשת ע –י המועצה "הצעה לסדר בעניין שיפוץ בריכת השחייה והפעלתה ע .1
 .רינה רונן' גב,מר מצליח עמנואל,מר אלדד בר כוכבא,מר יוסי זריהן,קעטבי

י מר יואב "מוגשת ע – דיון בהחזרת תעריפי הסלילה לקדמותםהצעה לסדר בעניין  .2
 .רינה רונן' גב,מר מצליח עמנואל,מר אלדד בר כוכבא,מר יוסי זריהן,קעטבי

" נר שמרי"נ "ה על תוכניות בנייה של ביהכשאילתא בנושא עיכובים בלתי סבירים בחתימ .3
' גב,מר מצליח עמנואל,מר אלדד בר כוכבא,מר יוסי זריהן,י מר יואב קעטבי"מוגשת ע -

 .רינה רונן
נ הצמוד לאולם "שאילתא בנושא עיכוב כספים ואי תשלום לקבלנים עבור בניית ביהכ .4

מר ,מר אלדד בר כוכבא,מר יוסי זריהן,י מר יואב קעטבי"מוגשת ע -" אלישבע"הספורט 
 .רינה רונן' גב,מצליח עמנואל

 .מ ראש המועצה "ביטול מינויו של מר דוד פרץ כמ .5
 .מ וסגן ראש המועצה"מינויו של מר אלדד בר כוכבא למ .6
 .שינוי הרכבי ועדות המועצה .7
 .הסכמה לצירוף עיריית אום אל פחם לאיגוד ערים לאיכות הסביבה שרון כרמל .8
ישיבת ועדת השקעות ואישור המלצת פרוטוקול ועדת מכרזים  אישור המלצת פרוטוקול .9

 .בקשר לבחירת בתי השקעות
בנק לאומי ,אישור פתיחת חשבון השקעות לצורך עבודה מול בתי השקעות בבנק הפועלים .10

 .ובנק מזרחי
אישור המלצת ועדת הקצאת קרקע ללא תמורה או בתמורה סמלית בקשר להקצאת מעון  .11

 .התחיה 'ו ברח"יום לתנועת ויצ
 .ם"אישור תברי .12
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                                 2.12.10מיום ( 30) 12/10' מפרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 2' דף מס

בפתח ישיבת המועצה אני מבקש .אני מבקש לפתוח את ישיבת המועצה,ערב טוב :חיים געש
הסוהר שנספו בדרך לכיבוי  להביע תנחומים והבעת צער על עשרות הנספים של שירות בתי

 .אני חושב שכולנו מביעים צער ומקווים שלא יהיו עוד נפגעים.השריפה ביערות הכרמל
עתירה ,צ הוגשה בקשה לצו מניעה לבית הדין המחוזי בחיפה"מבקש לעדכן כי אחה,דבר נוסף

 .בית המשפט דחה את העתירה,מנהלית כנגד ביטול המינוי של דוד פרץ
 

ויכול לבטל לך את ,זה כתוב בפרוטוקול שאתה יכול למנות,פט אמר חד משמעיתהשו :אבי כאכון
 .זה בשבוע הבא בדיון

 
אבל רק כדי שיהיה ,למרות שזה לא נושא הדיון.אקריא לך ואז לא יהיו ויכוחים: חיים געש

לא " לאחר שעיינתי בבקשה והעתירה הזהה לתוכנה לא מצאתי כל הצדקה ליתן צו ארעי",דיוק
לאור כל האמור לעיל לא ינתן צו "ומציין עוד  לא כתוב במעמד שני צדדים,עמד צד אחדכתוב במ

 ".ידאג להמציא לתיק בית המשפט עותק בקשה ועתירה החתומים על ידי בא כוחו המבקש ,ארעי
 

אני חושב שלא ראוי לדון בפיטורים ומינוי הסגן וממלא ,אני רוצה שירשם בפרוטוקול: יוסי זריהן
ד הנושא נמצא בבית משפט המחוזי ולכן ראש המועצה מתבקש להוריד בשלב זה את מקום כל עו

 .בבית המשפטהנושאים האלה מסדר היום על מנת לא לבזות את המועצה 
 

י "מוגשת ע –י המועצה "הצעה לסדר בעניין שיפוץ בריכת השחייה והפעלתה ע  - 1' נושא מס
 רינה רונן' גב,מר מצליח עמנואל,אמר אלדד בר כוכב,מר יוסי זריהן,מר יואב קעטבי

 
 .מקריא את ההצעה לסדר: יוסי זריהן

 
אני מציע להוריד את ההצעה מסדר ,הצעות 2אם כך יש פה ?מישהו מבקש להתייחס: חיים געש

 ...היום
 

ראש  ,בשיחה שקיימתי עם ראש המועצה לפני שהעלית את ההצעה הזאת: אפרים מעודה
הוא אמר שהוא אכן מעוניין ואפילו נקב לי בסכום של . בריכההמועצה אכן מעוניין לפתוח את ה

הוא רק אמר שזה נמצא בבירור עכשיו , ר של  מיליון שבע מאות וכן הוא לפתוח את הבריכה"תב
ככה , לדעתי. וכל זמן שזה נמצא במשפט אי אפשר לתת החלטה פה כי זה יכול להשפיע על המשפט

של כולנו שכן וים המשפט המגמה של ראש המועצה כשיסתיים הבירור או יסתי, הבנתי ממנו
 ?זה נכון מה שאמרתי.תהיה בריכה

 
מי בעד הורדת ההצעה מסדר .אני מבקש להוריד את ההצעה מסדר היום.זה נכון מאד: חיים געש

 ? היום
 

 הצבעה

אלדד בר , נחמיה מנצור,נורית השמשוני,חיה בן צבי,כוכי גדרון, אלי אטיאס, חיים געש) 9 – בעד
 (רינה רונן,אפרים מעודה,כוכבא

 (מצליח עמנואל,אבי כאכון,יוסי זריהן) 3 –נגד

 (עמוס כחלון) 1 –נמנע 

 החלטה
 

י המועצה "יה והפעלתה עימליאת המועצה מסירה את ההצעה לסדר בעניין שיפוץ בריכת השח
 מסדר היום
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 2.12.10יום מ( 30) 12/10' מפרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס3' דף מס

י מר "מוגשת ע – דיון בהחזרת תעריפי הסלילה לקדמותםהצעה לסדר בעניין   - 2' נושא מס
 רינה רונן' גב,מר מצליח עמנואל,מר אלדד בר כוכבא,מר יוסי זריהן,יואב קעטבי

 
 .מקריא את ההצעה לסדר: יוסי זריהן

 
המועצה לא ,ה שכתבת לא נכוןאז לכן מ,המועצה לא גובה על פי התעריפים,יש תיקון: חיים געש

 .אסור לה לגבות עד שזה לא מופיע ברשומות,לא יכולה לגבות,גובה
 

אבל העניין הוא ,היא גובה לפי הישן,היא לא גובה את התעריפים החדשים,בסדר: יוסי זריהן
 .יש לך רוב אוטומטי,אבל לא משנה.שהכבישים שונו

 .עהעיקר שהציבור יוד?מה זה משנה,תוריד מסדר היום
 

 ? מי נמנע?מי נגד?מי בעד,אני מציע להוריד את ההצעה מסדר היום: חיים געש
 

 הצבעה

אלדד בר , נחמיה מנצור,נורית השמשוני,חיה בן צבי,כוכי גדרון, אלי אטיאס, חיים געש) 9 – בעד
 (רינה רונן,אפרים מעודה,כוכבא

 (מצליח עמנואל,אבי כאכון,יוסי זריהן) 3 –נגד

 (לוןעמוס כח) 1 –נמנע 

 החלטה
 

מליאת המועצה מסירה את ההצעה לסדר בעניין דיון בהחזרת תעריפי הסלילה לקדמותם מסדר 
 היום

  

 
  

שאילתא בנושא עיכובים בלתי סבירים בחתימה על תוכניות בניה של בית כנסת   - 3' נושא מס
ר מצליח מ,מר אלדד בר כוכבא,מר יוסי זריהן,י מר יואב קעטבי"מוגשת ע -" נר שמרי"

 רינה רונן' גב,עמנואל
  
  

 .חולקה לחברי המועצה התשובה בכתב לשאילתא :חיים געש
כמו כן אין זכויות בניה .נעשתה שם עבודה ללא היתר בניה,בעיקרון לא הוגשו בקשות להיתר

ע של תוספת "הוא צריך לעשות תב,אם מישהו רוצה לבנות אפילו מטר,,ישורון"ס "בחצר של ביה
 .זכויות

   
אבל אחרי זה באו להסדיר את ,בסדר,בנו לא על פי חוק,אני לא אומר שהגישו,בסדר :יוסי זריהן

 .העניין
 

 ...הגישו תוכניות אך אין להם היתר והם בנו ללא היתר :דניאל ארז
 

 .גוף ציבורי בנה ללא היתר על שטח ציבורי :חיים געש
אם יגישו בקשה ותוגש כמו שצריך ,םאני לא יודע עליה ואם יש שם זכויות,זו התשובה לשאילתא

 .היא תידון על פי כל הכללים
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 2.12.10מיום ( 29) 11/10' מפרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 4' דף מס

 
 .אני אפגש עם המהנדס ואפגש בוועדה ונראה מה יש ומה אין :יוסי זריהן

 
עבור בניית בית כנסת הצמוד שאילתא בנושא עיכוב כספים ואי תשלום לקבלנים   - 4' נושא מס

מר ,מר אלדד בר כוכבא,מר יוסי זריהן,י מר יואב קעטבי"מוגשת ע -" אלישבע"לאולם ספורט 
 רינה רונן' גב,מצליח עמנואל

 
 

 .חולקה לחברי המועצה התשובה לשאילתא בכתב :חיים געש
 

 רן גלר ודניאל ארז,יוסי זריהן,דיון בהשתתפות חיים געש  
 

 מ ראש המועצה "יטול מינויו של מר דוד פרץ כמב  - 5' נושא מס
 

עבר ניתוח קשה לפני כמה ,הבן אדם חולה,אתם רוצים לעשות את זה שלא בפניו :אבי כאכון
 .שיגיד מה שצריך להגיד,תן לו שישב פה.איזה חוסר אנושיות,ימים

 
אלא רק ,ראני מבקש שתשים לב שמפאת כבודו לא ביטלנו את המינוי שלו כסגן בתוא :חיים געש

 .כממלא מקום
 

תן ?חודשיים-אלדד לא יכול לחכות חודש.רק בן אדם שאין לו לב יכול לעשות את זה :יוסי זריהן
 .תעשה מה שאתה רוצה,תפטר,שיבוא,לו שיבריא

 
חשוב לי לדעת אלדד באמת איך יש לך את העזות פנים להגיד לבן אדם , באמת אלדד :אבי כאכון

, ולהתמנות במקומו כממלא מקום... ן אמרת לו שאף אחד לא יכנסשחולה סרטן שיומיים לפני כ
ולבוא להתמנות ? כן, אחרי ניתוח קשה מאוד, ולהסכים שאדם חולה סרטן, "שופוני"בשביל ה

, שזה אסור( מלה לא ברורה), שתיקה כהודיה, אתה שותק. במקומו לפני שנותנים לו להביע דעה
 ! אבוי לך, האמן לי, רא עולם שלא יסלח לך לעולם על זהויעידו שמים וארץ ובו, יראת שמים וארץ

 
הרב דוד פרץ הייתה לו פעילות רבה ואני מקווה שהוא ימשיך לפעול בעתיד  :מצליח עמנואל

אני בטוח שאם יכול היה , לא יכול להופיע, הקרוב ומה שקורה שהבן אדם היום זמני לא פעיל
אני לא יודע מה אומר , זה מכה עוד לבן אדם, הלא יא, לא יאה לפי דעתי, להגיע היה בא לכאן

לכל המשהו זורקים , אני כבר לא מדבר, אבל זה מכה לאדם שכך מתנהגים כאילו לכל ה, החוק
 .צעד לא טוב, לפי דעתי זה צעד לא נכון, אותו

 
 אני אומר את זה , מינוי של דוד פרץ אני לא תמכתי בו ולא מצא חן בעינישהלמרות  :עמוס כחלון

 , זה בסדר, זה לגיטימי, אני חושב שציבורית חיים לא יקרה שום אסון אם תפנו, כנות המלאהב
 מרחיבים , בסדר, אפשר קצת לחכות, לא בסיטואציה הזו שאדם נמצא, אבל לא בעיתוי הזה

 יכולה לקפוץ עכשיו תשובה , אני יודע, אבל אדם לא נמצא פה, אין בעיה, בסדר, .קי.או, קואליציה
 כשהוא בא להצביע על אי עדכון התקציב אז הוא , טח מסתובבת בראשי לא מעט אנשיםשהיא ב

 אני לא חושב , שחולה, אבל לפטר אדם שלא נמצא פה, אבל. לא יודע, יכול להיות, לא היה חולה
 למען גם ההגינות , אפשר קצת לדחות את זה, לא לי ולא לעוד הרבה אחרים, שהוא עשה רע

 להביא את זה להצבעה , לדחות את זה, אולי קצת יותר טוב אם זה חשובלהיראות , הציבורית
 תהיה לו זכות , לפחות שיהיה פה, אבל שיהיה פה, אין בעיה, לכנס ישיבה ולהדיח אותו, הבאה

 הוא ממילא יודח כי , של מי יבוא אין פה משחקי מתמטיקה, זה לא, הביטוי פה וממילא הוא יודח
 .בסדר, נכנס אלדד
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 2.12.10מיום ( 29) 11/10' מפרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 5' סדף מ

הבן אדם הזה עשה בשבילך כל כך הרבה בבית כנסת שאתה בא מכבד , אדון אטיאס :יוסי זריהן
איזה כבוד עשה בשבילך , עשה לך בר מצוה של הילד, אין בעיה, אל תענה, אתה לא רוצה, אותך

 .אני לא מבין? הכל פוליטיקה, מה זה? אין לכם אלוהים אתם, איפה, כשאתה בא לבית כנסת
אבל אם אתה שלם עם עצמך תעשה מה ... אני לא יודע אם אתה עושה את זה , באמת אטיאס

גם אצלך היו בעיות עם המינוי שלך וכל הניגוד עניינים וכל זה וגם אתה , נחמיה. שאתה רוצה
אבל עכשיו אין לך בעיה לבוא ולהרים ? וצים ממנימה אתם ר, שקל 4,000? אמרת מה אני מרוויח

הבן אדם צריך , הוא צריך להיות פה, עזוב אותך? איפה החמלה, את היד על בן אדם שהוא חולה
, תפטרו אותו, יגיד מה שיש לו להגיד, יבוא הבן אדם, עוד חודש .להיות פה ולהגיד את מה שיש לו

כשיפגעו בך אני רוצה לראות מה . בחייכם, אבל קצת תהיו אנושיים, תעשו מה שאתם רוצים
אם זה מה שאתם ... אני ארדוף אותך עד ש? אתה רוצה שאני אקח אותך פרויקט, מה. תגיד

 .רוצים לעשות
? עוד חודשיים, הוא לא יכול לחכות עוד חודש, אני לא יודע מה כל כך בוער, המינוי של בר כוכבא

וגם זה יגיע לבית , ון המועצה שלא מגיעה לו בכללגם ככה הוא מקבל פנסיה שלוש שנים על חשב
שהוא שולח אותו , המשפט ובית המשפט יחליט אם מגיע לו על סמך המכתב ששלחת לשפיצר

אבל כל הדברים , מי צודק ומי לא... לפרישה כשהוא כתב מכתב שהוא מתפטר בכלל וגם זה 
אחרת שהבן אדם יהיה פה  אני חושב שצריך לדחות את זה לישיבה. האלה יגיעו בזמן שלהם

יש לך בפנים איזה , אמרתי לך, רק אצלך כנראה זה, זו דעה של כולםשאני חושב , ושנשמע אותו
 .תודה רבה, לא לב בכלל, אבן

 
אתה לא תוכל , בגלל שפנית אלי באופן אישי אז אני רוצה לענות לך ושכולם ישמעו :אלי אטיאס

גם , אנחנו מכבדים אחד את השני, היא ארוכה, רץלהיכנס לתוך המערכת יחסים שלי עם דוד פ
עכשיו בוא נעשה הפרדה בין הרגש שאתה מנסה , היום אני מכבד אותו וגם היום הוא מכבד אותי

אנחנו בכוונה לא דחינו ולא הדחנו , כל כך להציב אותו פה למעלה לבין מה שקורה באמת בפועל
מ והוא חולה "גם כשהוא נמצא מ, פה אותו מהתפקיד של סגן ראש המועצה כי הוא לא נמצא

צריכים למנות מישהו אחר  ינוהיבכל מקרה , מ בכל מקרה"ואי אפשר לאשר מועצה בלי מ... מאוד
אז גם את העניין הזה צריך , שמא יקרה משהו חס וחלילה ואני מאחל לו אריכות ימים ,במקום

א חושב שיש פה בן אדם אחד שלא אני ל. אז בוא נעשה הפרדה... לקחת בחשבון כי זה עניין שצריך
 .החלטה שהיא עניינית וז ,אבל ביחד עם הרגש הזה, מברך את האיש שרק יחיה ויצא מזה בשלום

 
אני הייתי איתו .אני קודם כל מבקש לאחל בריאות טובה ואריכות ימים למר פרץ :חיים געש

ם מטעם ענייני צריך בקשר הדוק עד המועד שהוא הגיע הנה והצביע נגד החלטת ההנהלה ולכן ג
אם חלילה קורה משהו , אין בעיה בניהול ישיבות מועצה,שיהיה ממלא מקום לראש המועצה

לראש המועצה אז זקן חברי המועצה מנהל אותה אבל יש דברים אחרים שצריך שיהיה ממלא 
 .מקום

י מ?מי בעד.אני מעמיד להצבעה את ביטול המינוי של מר דוד פרץ כממלא מקום ראש המועצה
 .תודה רבה.ארבעה נגד?נגד

 
 הצבעה

אלדד בר , נחמיה מנצור,נורית השמשוני,חיה בן צבי,כוכי גדרון, אלי אטיאס, חיים געש) 9 – בעד
 (רינה רונן,אפרים מעודה,כוכבא

 (עמוס כחלון,מצליח עמנואל,אבי כאכון,יוסי זריהן) 4 –נגד

 החלטה
 

 וד פרץ כממלא מקום ראש המועצהשל מר ד מינויו/הפסקת תפקידו מאשרתמליאת המועצה 
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 2.12.10מיום ( 29) 11/10' מפרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 6' דף מס

 מינויו של מר אלדד בר כוכבא לממלא מקום וסגן ראש המועצה   - 6' נושא מס
 

 לממלא מקום וסגן ראש ד אלדד בר כוכבא"מבקש לאשר את מינויו של עואני  :חיים געש
 ?מישהו רוצה להתייחס.המועצה

 
 ?אני רוצה לדעת אם ממנים אותו בשכר :אבי כאכון

 
  .המינוי עכשיו ללא שכר :חיים געש

 
ד בר כוכבא שאמר על "להקריא לכם מסמכים של עו, אני רוצה להקריא לכם כל מיני :יוסי זריהן

נס אתכם ד המהולל שהולך להיכ"על מנת שתדעו מי העו, ראש המועצה ואמר על כולם
זה עיכוב , לקואליציה וקודם כל אני רוצה להתחיל בזה שלא ביטלו לך את הכתב אישום של הבית

לאור הודעת המשנה ליועץ המשפטי על עיכוב הליכים הפליליים אני מורה על ביטול כתב , הליכים
לא  ביטלו לך את התיק האישי בגלל עיכוב הליכים אבל? .קי.או, האישום כנגד הנאשם בתיק זה

 .אתה פרסמת באינטרנט שביטלו, ביטלו לך לגמרי
 (.י אלדד בר כוכבא על ראש המועצה"מקריא ממסמכים שנכתבו ע)

 אלדד בר כוכבא יוצא מחדר המליאה 
 

יש לך ממלא מקום על ,עכשיו תרימו יד בשביל למנות את בר כוכבא אחרי כל מה ששמעתם פה
 .הכיף כיפאק

 אלדד בר כוכבא חוזר לחדר המליאה 
 

הוא לא מכבד , ד אלדד בר כוכבא יצא מאולם הישיבות"אנחנו מדברים וחבל שעו :מצליח עמנואל
היום אנחנו , ולא פעם ולא פעמיים שמעתי מפיו של חבר המועצה, חזר, תודה רבה, הנה, אותנו

לא יהיה לעולם דבר כזה שהוא , הולכים למנות אותו לסגן ממלא מקום שהוא לעולם לא יהיה
אם , אני לא יודע מה קרה. לעולם, ות סגן או משהו להיכנס לקואליציה עם מר חיים געשיכול להי

או שאז כשהוא דיבר זה דיבר בן אדם בריא בשכלו , זה מה שקרה כנראה בגלל משהו שקורה
אני מהרהר האם אני צריך , אני לא יכול. ובראשו או שהיום מדבר אותו בן אדם שרוצה להיכנס

הוא לא , הרי בן אדם מאוד מאוד מאוד שכנע את כולם שהוא לא מצטרף, להצביע בעד או נגד
אני בישיבה גם , שוב? מה פתאום, מי יכול להיכנס בכלל להיות סגן אצל חיים געש. צריך את זה

כך לימד אותי אבי זכרונו , הקודמת אמרתי אני לא אוהב לקלל וגם לא אוהב שמישהו מקלל
זה , קללה הכי גדולה שלו הייתה איזה דבר שאתה שלי, קללהלברכה כי מפיו לא שמעתי מעולם 

 .תודה, בגלל זה אני לא יכול אפילו לחשוב על זה, הקללה הכי גדולה
 

 זאת אומרת הבעיה היא , למען האמת יש לי בעיה עם הבחירה של אלדד :עמוס כחלון
 שמעתי כל מינימצד שני , בניתוחים, הוורבאליות שלוהיכולות אני מכיר את , אמביוולנטית

 , הדברים אינם בדוקים, אני רק רוצה שידעו כולם לכאורה אני אומר, דברים כאלה ואחרים
 ן כאלה ואחרים בחשו"מאוד מאוד מקווה ומתפלל שלא כרישי נדל, אני מאוד מקווה, לכאורה

  הדברים הם, כרכור –בקדירה לכניסתו של אלדד כי אנחנו נקבל מיני הולילינד פה בפרדס חנה 
 ן"אני אומר בחשו לא מעט כרישי נדל, אני לא מאשים אף אחד, אני אומר אותם לכאורה, באוויר

 .אני תמה מה קרה שבוע שעבר ,ר הוועדה"כרכור על מנת שאלדד יכנס כיו –בפרדס חנה 
 , מיליון חור בתקציב 5יש לנו גירעון של , אחוז 15.4-מהומת אלוהים פה להעלות את הארנונה ב

 כי כשביקשו מאלדד להיות , אני מאוד מקווה שהוא יכנס ועם כל הכוח והרוח, אלדד ממנים את
 באמת אני לא, זה בסדר, אין לו זמן, הוא אדם עסוק, חבר בוועדות תמיד הוא אמר אין לי זמן

 הרי רן יצטרך לבוא ולהציג פה מסמך. אומר את זה בציניות אלא בשיא הרצינות וכובד הראש
 אם מישהו יודע פה , אינני יודע, אם זה חצי, אם זה משרה, מועצה לממן שכרשיש ביכולתה של ה

 נשכח ? מה קרה, הרי יש חור בתקציב, משרה מלאה או חצי משרה לממן, יעדכן אותנו, שיגיד
  ?השכונות של דודפרויקט התחדשות 
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 2.12.10מיום ( 29) 11/10' מפרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 7' דף מס

 
 לא צריך ? לא צריך התחדשות ?אין כבר התחדשות, ס חנה להתחדשותאנחנו רוצים למנף את פרד

 שאלדד , צריך עכשיו שהוועדה פה? כל מערך הביטחון והלוגיסטיקה של הביטחון והבטיחות את 
 המנהלת , את הדרך של ההתנהלות, אני שומע את הדברים. יקים אותה ויהיה בראשה, יהיה

 כאילו מאיפה הבאתם אותה לנהל את מחלקת, מאיפה הבאנו אותה, יא בכלל לאמחלקת חינוך ה
 , אנחנו צריכים פה משהו אחר, היא אליטיסטית והיא והיא והיא, כמו שנאמר פה בישיבה? החינוך

 איך מתפקדים אני גם לא יודע איך , לא יודע? עם זה הולכים לתפקד, זה מה שיש, אין משהו אחר
 כשיו נכון שבפוליטיקה זה נפרש לכל הכיוונים ודברים שרואים מכאן לא ע. מתפקדים בכל זה

 , אם אדם בא ואומר אין לי בעיה, דרך עקרונית, רואים משם אבל יש גם איזושהי דרך מוסרית
 אבל אדם שלאורך כל הדרך , מקובל, מאוד לגיטימי, אם מציעים לי באיזשהו שלב אני מצטרף

 יש איזושהי , פתאום יש חיבור, שני חומרים שלא מתאחים לעולם זה לחבר, אין שום חיבור, אין
 אני מעריך, מצד שני לא ממעיט באלדד ובאיש, אני עוד פעם, לא יודע, מטריה, אידיליה והגנה

 . לכן אני לא יודע איך להצביע, ומוקיר אותו
 

ב העברה צריך לכתו,הייתי רוצה להעיר שלא כותבים ביטול מינוי או מינוי :אפרים מעודה
 .אנחנו בוחרים,אנחנו לא ממנים',וכו...בחירתו של ,מתפקיד

 
 .קיבלנו את ההערה באהבה :חיים געש

 
ס הייתה בקואליציה "אני אומר שהאמת היא שבמשך הקדנציה עד היום כאשר ש :אפרים מעודה

ם ע, ס"ש, לי התנגדות לנחמיה אז הם היו דוחים תהלה דרישות מופרזות שהי וכל זמן שלא הי
לאחר שהתחילו עם הדרישות . 'מפלגה ממושמעת וכו, מפלגה נוחה וההרכב של דוד פרץ וכאכון ז

לאחר שהתחילו בדרישות המופרזות שלהם שבהם אתה , תקשיב, נחמיה, שלהם המופרזות
קרי מועצה דתית ועוד כמה , אני התנגדתי מתוך שיקולים שלי, התנגדת מתוך שיקולים שלך

, כרכור –לא השכילו להבין שהם מייצגים קומץ קטן בפרדס חנה  ס"כנראה שש... דברים
וההתנהלות שלהם הייתה כאילו שהם הבוסים והם רוצים זה והם רוצים זה ולצערי הם הובילו 

התוצאה לדעתי . את עצמם לקראת המשבר הזה כשכל אחד מהאינטרסים שלו הצביע כך או כך
זה , הייתי יועץ שלכם הייתם אומרים לא על זה ניא םא. שהלכתם להצביע נגד על עדכון תקציב

, אבל לא שאלו. זה יעבור גם בלי עדכון, עדכון זה חרטא, צריך דברים רציניים נגד, שטויות
אחד התלמידים בכלל לא הופיע פה כי אני הבנתי שהוא לא , התלמידים קיבלו ציון מספיק בקושי

, אנחנו חשבנו חולה, הייתי אומר לו לא לבוא, אם הייתי תופס אותו הייתי אומר לו... הרגיש טוב ו
לכן בעצם אתם הובלתם את עצמכם , אז אני אומר זה לא טקטי, אז חיים געש ראה שהוא החלים

נאבקתי קשות בנושא המועצה הדתית בכל כוחי ואני , אני נאבק, אני מודה, אני מודה. החוצה
שאם אתה לא תיתן ? מה אמרתי לו גם אתם יודע, ואני, ישבתי עם חיים ואמרתי לו לא לתת לכם

אני אומר את מה שהיה בלי כחל , סליחה, תשמור על כבודך כי הציבור' להם ותעמוד איתן א
, בכל אופן אני אמרתי לחיים געש. תירגע אני אומר, ס בנחמיה"לא מחליפים את ש, לא. וסרק
אני אמרתי לו במלים שלי  ,מלחמת עולם מכיוון שיש מציאות פה בישוב וז,אל תיתן להם , אדוני

אני אצביע אתך גם אם תביא להצבעה מלחמה נגד סוריה כי  ,אם לא תענה להם ותעמוד איתן
אמרו להדיח אז , כך שמבחינתי הוא לא היה סגן תי בעד דודאני לא הצבע .ה האלה יצביעו'החבר

ההתנהגות כתוצאה מכך נוצרה קואליציה כזאת שלצערי , מישהו שלא היה, אני מדיח אוויר
אבל חיים געש אמר שהוא מדבר עם ... וההשתוללות שהייתה בישיבה הקודמת גרמה לכעס נורא

אמרתי לו שניים יוצאים שניים  ,הולך להכניס אותו לקואליציה ואמר לי שהוא נותן לו סגן , אלדד
, מה הסגןאני לא יודע כ, רק אני שומע שמועות, אז הוא אמר לי שניים יצאו שניים נכנסו, נכנסים

לא אומנים , אמר לי שיש עוד שני תנאים שלדעתי הם לא יעברו, לא משנה, חצי כמו שאומר עמוס
אז . בעצם זו המטרה, שני הדברים האלה לא יעברו אבל הסגן יעבור, זה לא משנה... בשבתות

ים ומתוך שיקולים נוספ, מתוך כך שאני הייתי שותף לזה ואמרתי לחיים שיכול לעשות את זה אני
 .שאני לא יכול לפרט אותם כאן אני אצביע בעד בחירתו של אלדד
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 2.12.10מיום ( 29) 11/10' מפרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 8' דף מס

 ?שאתה לוקח ממנו את הסמכויותזה חוקי ששלחת לדוד מכתב  :יוסי זריהן
 

שמאציל רשאי לבטל ללא  ראש המועצה הוא זה שמאציל באישור המועצה ומי :ובראן'ד ג"עו
 .אישור מועצה

 
מוזמן ,כל מי שחושב שנעשו פה עבירות פליליות לכאורה,לפני שאני מעמיד להצבעה :חיים געש

 .ללכת למשטרה
 

 .לא זה מה שנאמר.לא,חלילה :עמוס כחלון
 

 .הלכאורה נאמר כדי לא להימצא במצב של הודאת דיבה :חיים געש
 

 .בין היתר,כן :עמוס כחלון
 

, אנחנו ממנים עכשיו את ממלא מקום וסגן ללא סמכויות, לא הודעתי על סמכויות :ים געשחי
עכשיו , הקשבתי לכם קשב רב, אפרים ואבי. כשיהיו סמכויות ממילא אני אצטרך אישור מליאה

כל מי שיש לו חשדות נגד כל מה שהוא רוצה , אחת, שתי הערות בלבד לפני הצבעה! אתם תקשיבו
בשביל ההפרחה כי להפריח כולנו , אל תעשו את זה פה בשביל ההנהלה, רהשילך ישר למשט

דבר שני אני גם לא מקבל את דמעות התנין של חלק מהאנשים שלו היו מציעים להם את . יודעים
 . הסגן בשכר אז היו ישר מצביעים ולא הייתה להם שום בעיה תקציבית

 
אם זה סגן מלא ,מקובל מאד ואני מצביע בעדעלי ,אם זה דוד יוצא והוא נכנס בחצי :עמוס כחלון

 .אם זה אחד תמורת אחד אין לי בעיה..מה לעשות,יש חור
 

מ וסגן ראש "ד אלדד בר כוכבא למ"מינויו של עו,מבקש מהמליאה לאשר את בחירתו :חיים געש
  ?מי בעד.המועצה

 
 הצבעה

אלדד , נחמיה מנצור,שונינורית השמ,חיה בן צבי,כוכי גדרון, אלי אטיאס, חיים געש) 10 – בעד
 (עמוס כחלון,רינה רונן,אפרים מעודה,בר כוכבא

 (אבי כאכון,יוסי זריהן) 2 –נגד

 (מצליח עמנואל) 1 –נמנע 

 החלטה
 

 מליאת המועצה מאשרת בחירתו של מר אלדד בר כוכבא לממלא מקום וסגן ראש המועצה
  

 
 שינוי הרכבי וועדות המועצה   - 7' נושא מס

 
שהיו בהנהלה לא  שלושה חברי מועצה,מאחר וההרכב הסיעתי של ההנהלה השתנה :עשחיים ג

כתוצאה מהפרת ההסכם ושניים ש, אחד הודיע על התפטרותו וזה אפרים, נמצאים בהנהלה
נוצר צורך בשינוי של הרכב הוועדות , ההסכם הקואליציוני קבע שהם יהיו בהנהלה. הקואליציוני

מצורף לכם הנספח .בכוונת מכוון ל להיות שאנחנו טעינו אבל בטח לאיכו, ולכן עשינו את השינוי
 .של ההרכב החדש
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 2.12.10מיום ( 29) 11/10' מפרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 9' דף מס

 19:55 – עמוס כחלון עוזב את אולם המליאה 
 

  .3חברי מועצה ולא  2בועדת הנחות צריכים להיות  :אפרים מעודה
אני רוצה להסב את תשומת הלב של , שנה בקריאת ספרים של חוקי המועצה 20ניסיון של יש לי 

אני טוען שוועדות של המועצה כפי שמוגדרות . בינו לביני בהבנת החוק הובראן כי הוויכוח יהי'ג
ועדה שנקבעה בהסכם קואליציוני , ובראן'מר ג, 126אבל אני אקדים בסעיף  127בסעיף 

דת להישאר עד סוף הקדנציה חוץ מוועדה קבועה שביחס אליה יש בצו זה מלכתחילה היא מיוע
זאת אומרת מדברים על ועדה שיש לה אד הוק נושא שהיא צריכה לדון בו והיא , , הוראה אחרת

אז אם יש צו אחר . זה ועדות אחרות, תמשיך אותה ועדה על פי הצו האחר עד גמר עבודתה
או חבר ועדה של , רים בוועדה מתבצעת בשני תנאיםחדילת החב, המועצה רשאית לפטר אותו

דהיינו אם איזה חבר , או חבר ועדה שפקעה זכותו להיבחר כחבר מועצה, המועצה שמתפטר
בשני המקרים האלה הוא , מועצה נתפס בפלילים שיש בהם קלון שלא יוכל להיבחר כחבר מועצה

את זה ואני חייב שהדברים יאמרו  ובראן שככה אני מבין'אני רוצה להסב את תשומת לב ג. יחדל
ד מהולל אבל "עם כל זה שאתה עו, אם אתה חושב אחרת בניגוד להבנתי את מה שכתוב, פה

 .אני מבין בקריאה
 ?מישהו שאל אם הוא רוצה בכלל,ר"יש פה את ועדת הביקורת שרשמתם את דוד פרץ יו

 
 ?ד יאמר אם זה חוקי מה שאתם עושים"אני רוצה שהעו :אבי כאכון

 .הוצאת אותי מכל הוועדות
 

כנראה שאני מפריע לכם ,אתם הלכתם פה באופן שיטתי והוצאתם אותי מכל הוועדות :יוסי זריהן
 .במועצה

 .לא יהיה לך קל,ר ועדת ביקורת"אני אמשיך לעשות ביקורת גם כחבר מועצה וגם כיו
 

דיעת יתר חברי אני רק אביא אותה לי, אתה קיבלת ממני את התשובה היום :ובראן'ד ג"עו
מר מעודה גם העלה את הנושא והנושא מטופל מה , מר זריהן פנה אלי לפני כמה שעות, המועצה

בצו המועצות מה שהקריא מר מעודה אני חושב שההיגיון לפני , לצו המועצות 127שנקרא בסעיף 
מנה גם לפי הפסיקה בקשר למינויים של מועצה וראשי מועצה הגוף שמ, שאני מסתכל על הסעיף

זה לא רק , יותר מזה ,הסמכות הכללית הטבועה בכל גוף שממנה  וז, הוא הגוף שיכול לפטר גם
ועדה קבועה של , הוא מדבר במפורש, 127אני גם בא ומסתכל על הסעיף של , הסמכות הטבועה

, מדברים פה, זו לא תקופת מינימום, המועצה תכהן בתפקידה כל תקופת כהונתה של המועצה
לראש רשות , צריך לדעת כל מינוי לכל גוף כמו של ראש רשות, הכהונה של הוועדהקובעים את 

אותו , יםכהונת המועצה היא לחמש שנ, בחוק הרלוונטי קובע כהונתו של ראש רשות לחמש שנים
 .לא כתוב שום דבר אחר, כל תקופת הכהונה של המועצה. דבר עושים לגבי הוועדה

עכשיו , אך רשאית המועצה לפטר בכל וועדה"ל אותו סעיף עכשיו בסיפא של הסעיף שזה המשך ש
אך רשאית זה אומר על אף האמור קודם , זה לא מלל משתמע, למלל הזה יש משמעות וזה ברור

זה לא רק מתיישב עם הסמכות , ולשנות את הרכבה... לכן רשאית המועצה לפטר בכל וועדה 
י לסמכות המועצה לשנות את ההרכב ולכן אלא שהוא סעיף רלוונטי וספציפ, הקבועה של המועצה

זו חוות . אני חושב שהמועצה שמינתה את הוועדה רשאית גם לפטר אותה או לשנות את הרכבה
 .הדעת שלי

זה לא פוגם , חוקיההקשר ה תמבחינ, ניתן למנות בכפיה לא, תראה. הסעיף לא מוסיף ולא גורע
מי שכופים עליו זה מי , יש הבדל גדול, לא כופים עליו, מי שממונה לא שואלים אותו ,במינוי

נניח אחד החברים שמונה ולא , פה לא כפו את זה ואם מישהו מינו אותו, שמתנגד וממנים אותו
אז הוא יכול להודיע שהוא לא מעוניין , מעוניין יכול להודיע שלא מעוניין ובוודאי יכבדו את דעתו

 .במינוי
 

 .ר וועדת תמיכותאני מבקש בישיבה הבאה לאש :אפרים מעודה
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אני עכשיו בונה את עצמי מתפטר מכל .אני לא מעוניין לשבת בשום וועדה :מצליח עמנואל
 .וועדות ולא מוכן לשבת בשום וועדהה
 

התפקיד של .הוא במרכז הדיוןאני רוצה להסביר את מה שנדחף לשוליים ו :נורית השמשוני
אלא לעשות כדי שהעבודה השוטפת של המועצה ,הוועדות הוא לא לנהל סחר מכר של שמות

 .י הוועדות"תיתמך ע
 

 .אני מחליף את מצליח?מה יש לדון בוועדת מכרזים :יוסי זריהן
 

 .תחלפיםחברי הוועדה מ,ר נשאר בינתיים"הבנו שדוד פרץ איננו מעוניין ועל כן היו :חיים געש
 

 .אני אוכיח את זה,שינוי הוועדות אינו חוקי :יוסי זריהן
 

ד "ד ארטן ולא עו"ש של הוועדה הוא עו"היועמ,יש טעות סופר בוועדת הנחות :חיים געש
 .אני מודה למר מעודה על התיקון.ובראן'ג

ממלא אני ,התחלפו שם כל ראשי הרשויות,אני הייתי נציג בוועדה המחוזית,כמו כן יש פה טעות
 .מקום של סגנית ראש עיריית חיפה

 
למה .כאכון מחליף את מצליח בוועדת אירועים,מעודה צריך להיות בוועדת הנחות :יוסי זריהן

 .לא מסתכלים עניינית,הכל פוליטיקה פה?ח"הוצאתם את פיני אביטוב מוועדת ביטחון ומל
 

אז עד שלא ימונה ,דוד פרץקיבלנו את התפטרותו של ,בשינויים שבוצעו בפרוטוקול :חיים געש
אני רואה שמר מצליח כותב עכשיו .ר הנוכחי נשאר עם חברי ועדה אחרים"היו,ר אחר"יו

 .נדון בה,התפטרות
 

 .אנחנו מתנגדים לכל השירקעס הזה של הוועדות :יוסי זריהן
 

 ? מי נמנע?מי נגד?מי בעד ההרכב של הוועדות עם התיקונים :חיים געש
 
 

 הצבעה

אלדד בר , נחמיה מנצור,נורית השמשוני,חיה בן צבי,כוכי גדרון, אלי אטיאס, ם געשחיי) 9 – בעד
 (רינה רונן,אפרים מעודה,כוכבא

 (מצליח עמנואל,אבי כאכון,יוסי זריהן) 3 –נגד

 החלטה
 

 מליאת המועצה מאשרת את הרכב וועדות המועצה החדש
  

 
 

 יגוד ערים לאיכות הסביבה שרון כרמל הסכמה לצירוף עיריית אום אל פחם לא  - 8' נושא מס
 

יש החלטה של מועצת איגוד ערים לאיכות הסביבה שזה הפך להיות איגוד ערים ענק  :חיים געש
לא מעורבות באיגוד  ערא הרשויות של וואדי, לצרף את אום אל פחם, שרון –שהוא נקרא כרמל 

 המליאה צריכה .ית לעניין הזהלעומת זאת צירפו את מגידו שנמצאת מזרח, ערים לאיכות הסביבה
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 2.12.10מיום ( 29) 11/10' מפרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 11' דף מס
 

אני חושב שזה חשוב .לאשר כי אנחנו חלק מאיגוד ערים לאיכות הסביבה והאיגוד קיבל החלטה
 ?מי בעד?יש התנגדות.לצרף את יישובי הוואדי

 
 

 הצבעה

 פה אחד – בעד                                                      

 החלטה                                                                  
 

מליאת המועצה מאשרת את צירופה של עיריית אום אל פחם לאיגוד ערים לאיכות הסביבה שרון 
 כרמל

  

 
 

דת השקעות ואישור המלצת פרוטוקול וועדת אישור המלצת פרוטוקול ישיבת ווע  - 9' נושא מס
 מכרזים בקשר לבחירת בתי השקעות

 
  

 הצבעה

 פה אחד – בעד                                                      

 החלטה                                                                  
 

עדת השקעות ואישור המלצת פרוטוקול וועדת פרוטוקול ישיבת וומליאת המועצה מאשרת את 
 מכרזים בקשר לבחירת בתי השקעות

 

 
 
 

לצורך עבודה מול בתי השקעות בבנק  אישור פתיחת חשבון השקעות  - 10' נושא מס
  בנק לאומי ובנק מזרחי,הפועלים

 
 
 

עות עכשיו צריך לפתוח חשבון השק,אישרתם את המכרז,זה מצורף לסעיף הקודם :חיים געש
 ?מי בעד.באותם בתי השקעות שאישרתם

 
 הצבעה

 פה אחד – בעד                                                      

 החלטה                                                                  
 

פתיחת חשבון השקעות לצורך עבודה מול בתי השקעות בבנק מליאת המועצה מאשרת 
 בנק לאומי ובנק מזרחי,ועליםהפ
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 2.12.10מיום ( 29) 11/10' מפרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס 12' דף מס

 
 
 

אישור המלצת וועדת הקצאת קרקע ללא תמורה או בתמורה סמלית בקשר   - 11' נושא מס
 התחיה ' ו ברח"להקצאת מעון יום לתנועת ויצ

 
 
 

התחיה במבנה שנבנה וניתן להם בתהליך שקדם לנוהל ' היום ברח ו יושב"מעון ויצ :חיים געש
 .ואנחנו מאשררים את ההסכם 2004-הקצאת קרקעות מ

 ? מי בעד
 
 
 

 הצבעה

 פה אחד – בעד                                                      

 טההחל                                                                  
 

את המלצת וועדת הקצאת קרקע ללא תמורה או בתמורה סמלית בקשר מליאת המועצה מאשרת 
 התחיה' ו ברח"להקצאת מעון יום לתנועת ויצ

 

 
 
 
 

 ם "אישור תברי  - 12' נושא מס
 
 

 .ר"נותן הסבר לכל תב :רן גלר
 
 

 ?מי בעד :חיים געש
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 2.12.10מיום ( 29) 11/10' צה לא מן המניין מסמפרוטוקול ישיבת מוע 13' דף מס
 
 

 הצבעה

 פה אחד – בעד                                                      

 החלטה                                                                  
 :ם הבאים"את התברימליאת המועצה מאשרת 

 (חדש)רכישת משאית טיאוט  – 485
 (חדש)התקני בטיחות +סימון – 486

 (חדש)פיקוח ותפעול ,ע"שפ' רכישת רכבים למח – 487
 (הגדלה)שילוט רחובות  – 458

 (הגדלה) 2010פעולות לבטיחות בדרכים  – 464
 (הגדלה" )ממלכתי כרכור"ס "שיפוץ אולם ספורט ביה – 425

 (הגדלה" )חקלאי"ס "התאמת מבנים ביה – 469
 (הגדלה" )סדנאות"ס "ספורט ביה שיפוץ אולם – 481

 (הגדלה" )חקלאי"ס "גידור ביה – 484
 (חדש)הסדרת מחסני המועצה  – 489

 (חדש)התאמת מבני הרשות מבחינת נגישות  – 490
 (הגדלה" )אלישבע"ס "שיפוץ אולם ספורט ביה – 333

 (הגדלה)בטיחות וכיבוי אש מבני מועצה  – 404
 (הגדלה" )מרחבים"ס "קירוי מגרש ספורט ביה – 407

 (הגדלה)קורנית ,ניר,יובל' רח – 478
 (הגדלה)ע "שיפוצי קיץ תש – 466

 (הגדלה)ר תכנון כללי "תב – 282
 (הגדלה)ריבוד כבישים  – 284

 (הגדלה)גינון כללי  – 320
 (הגדלה)תאורת רחובות  – 321

 (הגדלה)עבודות תיעול וניקוז  – 397
 (חדש)הקמת חורשות  – 491

 (חדש" )סדנאות"ס "מת מבני ביההתא – 492
 (חדש)ירושלים ' סלילת רח – 493

 
 

 
 

                      

 ישיבה נעולה  

                                           

            _________________                                               _______________ 
                                                                        רן גלר                                                                      חיים געש                        

 ראש המועצה      המועצה                                                  מזכיר וגזבר          
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