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 2 על סדר היום:

 3 הצגת חלופות לעניין משפחת ג'נח. .1

 4 אישור הסכם בין המועצה לעמותת אור הפרדס לעניין הקצאת קרקע בגו"ח  .2

 5 )מצ"ב חוו"ד יועמ"ש + טיוטת ההסכם(. 10105/255 

 6 )מצ"ב פרוטוקול + טבלת בקשת 2017אישור המלצת ועדת התמיכות לשנת  .3

 7 התמיכות(. 

 8 החלה על חייבים 1.6.17למבצע מחיקת חובות עבר בארנונה החל מיום  אישור .4

 9 )מצ"ב מכתב 2016-ו 2015שהסדירו את חוב הארנונה לרשות המקומית לשנים  

 10 ממשרד הפנים + קובץ התקנות(. 

 11 )מצ"ב פרוטוקול(. 9.2.17אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום  .5

 12 אישור תב"רים )מצ"ב טבלת תב"רים(.  .6

 13 

 14אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה שלא מן המניין מס'   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

56 . 15 

 16 

 17 הצגת חלופות לעניין משפחת ג'נח.  .1

 18על סדר היום, אנחנו הודענו בפעם שעברה שבישיבה   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 19 הקרובה נציג חלופות למקרה של ג'נח. עו"ד וינרוך היה פה, דיבר. 

 20 אבל הוא אמר שהוא השאיר מכתבים לנו. עודה:א. מ

 21 הוא שלח לכם במייל, כך ראיתי.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 22 אני לא ראיתי. א. מעודה:

 23 הצעה.מה האבל אני רוצה לשמוע את היועץ המשפטי   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 24 לא, נשמע מה ההצעות שלו.  א. מעודה:

 25 אז אני אקריא לכם תיכף.  ר:”וא. בר כוכבא, י’ ד דר”עו

 26 למה לא הגשתם לנו את ההצעה? ה. פרי יגור:

 27 הוא שלח לכם. אנחנו לא מגישים,  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 28 זה הצעה שהוא הגיש? ה. פרי יגור:
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 1 הוא הגיש.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 2 זה לא אמור להיות בלי קהל? מ. מגידש:

 3 מה?  ר:”יו א. בר כוכבא,’ ד דר”עו

 4הישיבה הזאת, הנושא הזה לא אמור להיות בלי קהל? חוץ מאשתו של  מ. מגידש:

 5 ג'נח.

 6 זה הצעת חלופות. זה כבר לא, אני לא דן,  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 7 )מדברים ביחד(

 8אחוז מחברי המועצה  75אתם רוצים להציע? בבקשה,   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 9 להצביע בעד ישיבה סגורה. מי בעד? הנוכחים צריכים

 10 אני. כולנו בעד. א. מעודה:

 11 ישיבה סגורה, הקהל מתבקש לצאת.עבר. המי נגד?   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 12 רק לנושא הזה. מ. מגידש:

 13 

 14 המועצה לעמותת אור הפרדס לעניין הקצאת קרקע בגו"ח . אישור הסכם בין 2

 15 )מצ"ב חוו"ד יועמ"ש + טיוטת ההסכם(. 10105/255

 16אישור הסכם בין המועצה לעמותת אור הפרדס לעניין   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 17הקצאת קרקע. יש חוות דעת של היועץ המשפטי. לא צריכה להיות בעיה. 

 18 מאשרים? 

 19אני רק ני מבקש הסתייגות אחת. אני קראתי כאן את כל ההסכם, רגע. א מ. מגידש:

 20סגירה של כביש שיוסיפו כאן סעיף שלא יהיה כאן מבקש דבר אחד 

 21 בשבתות ודברים כאלה.

 22 נוסעים במכוניות בשבתות לבית כנסת? א. מעודה:

 23אנחנו רוצים לסגור את לא. בכביש שמה שלא יבואו מחר העמותה ויגידו  מ. מגידש:

 24 הכביש.

 25 )מדברים ביחד(

 26 מיכה, אין להם זכות בכביש.  רפפורט:’ אדר

 27 אפשר לבקש לכתוב שהעמותה לא תבקש, מ. מגידש:

 28 )מדברים ביחד(
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 1אולי פספסתם, אבל בעיניי זה מאוד מוזר שהתאריך של המכתב של  ה. פרי יגור:

 2 אישרה ועדת ההקצאות את הבקשה.  8.5-וגם ב 8.5-ג'ובראן הוא מה

 3 כון.נ ובראן:’ד ג”עו

 4 נראה לי מאוד מוזר שבאותו היום כבר ניסחת את ההסכם.  ה. פרי יגור:

 5את זה צא אליכם ההסכם והורדתם מזה נכנס הרי לסדר היום ולא הו ובראן:’ד ג”עו

 6מסדר היום. פרוטוקול של הועדה הומצא ביום חמישי, הועדה אישרה גם 

 7 את הפרוטוקול וגם את ההסכם.

 8ני אמרתי בדיון אני חושבת שהיא לא תואמת את לגבי ההקצאה א ה. פרי יגור:

 9 להקצאת קרקע ולכן אני מתנגדת. התבחינים שקבעה המועצה הזאת 

 10מי נגד? את אז את מתנגדת. רבותי, מי בעד אישור ההסכם?   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 11 מתנגדת, הגר?

 12 אני מתנגדת, אמרתי. ה. פרי יגור:

 13 את לא מצביעה.  אז  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 14אלה בעד לא הצביעו, לא הרימו יד. אני מבקשת אמרתי שאני מתנגדת.  ה. פרי יגור:

 15 מי שבעד להרים ידיים.

 16  מי בעד?  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 17 כן, מי בעד? אז מה רינה וחיה מצביעות?  ה. פרי יגור:

 18 היא לא יכולה להצביע.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 19 אני לא יכולה להצביע. ן:ר. רונ

 20 ומה חיה מצביעה? ה. פרי יגור:

 21 רינה, את בעד?מי נגד?   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 22 לא, אני לא יכולה להצביע. ר. רונן:

 23 היא לא יכולה להצביע. ר. לירם:

 24 )מדברים ביחד(

 25 כל נושא דתי חיה מתנגדת. א. מעודה:

 26 לא רוצה להצביע. היא  ר. לירם:

 27 את אנטי דתית.  , כן.נמנעת א. מעודה:

 28 בסדר. אני אגלה לך אני גויה. ח. בן צבי:
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 1 זה לא משנה לי.  א. מעודה:

 2 די, מספיק לתת, מתנגדת לזה.  אני ח. בן צבי:

 3 טוב, אז יש רוב. הלאה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 4 

 5 )מצ"ב פרוטוקול + טבלת בקשת 2017אישור המלצת ועדת התמיכות לשנת  .3

 6 ות(.התמיכ

 7 . אישור המלצת ועדת תמיכות. 3רבותי, סעיף   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 8 )מדברים ביחד(

 9 אנחנו צירפנו, ח גלר:”רו

 10 )מדברים ביחד(

 11 רבותי,   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 12פרוטוקול של ועדת תמיכות וטבלה מרכזת של תשלומים. אם יש לכם  ח גלר:”רו

 13 שאלות, בבקשה.

 14 חד()מדברים בי

 15 בואו נעשה אחד אחד. נושא ספורט,  ח גלר:”רו

 16 )מדברים ביחד(

 17בכסף. ויש פה פירוט של הסכומים, הרוב  200-אלף שקל בשווה כסף ו 100 ח גלר:”רו

 18 זה לשתי קבוצות לכדורגל,

 19 מה התוספת משנה שעברה?  א. מעודה:

 20 )מדברים ביחד(

 21 כמה מתוך זה אתה מקזז לו בגלל השימוש, א. מעודה:

 22אלף  17-אלף שקל למועדון ספורט ע"ש יונתן ברנס ו 83אלף שקל,  100 גלר: ח”רו

 23 שקל לביתר. 

 24 אלף בלבד. 200אז זאת אומרת אז הם מקבלים  א. מעודה:

 25 אלף שקל בכסף.  200הם מקבלים  ח גלר:”רו

 26של מועדון שאלות אפשר? לגבי שתי קבוצות הכדורגל, בקבוצה ראשונה  א. לב:

 27 נהלה בשכר? כי פה כתוב,ספורט יונתן ברנס הה

 28 ההנהלה? ח גלר:”רו
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 1 כן. כי כאן כתוב, אצל ביתר כתוב שההנהלה פה היא לא בשכר. א. לב:

 2 גם שם עד כמה שאני יודע ההנהלה, ח גלר:”רו

 3 ללא שכר?  א. לב:

 4 מנהל את העמותה, ח גלר:”רו

 5  לא לשכוח.אבל אני מבקש לתקן את זה ולכתוב גם בלי שכר.  א. מעודה:

 6 לא, אין, גלר:ח ”רו

 7 אין שמה שכר בשניהם. א. לב:

 8 כן. ח גלר:”רו

 9משתתפים ואצל יונתן  50, מועדון ביתר רשום שבבוגרים 50וביתר אוקי.  א. לב:

 10 ברנס לא רשום. 

 11 הבוגרים זה בוגרים. זה קבוצה. ח גלר:”רו

 12 כן, אבל השאלה שלי למה, א. לב:

 13 ,58או  45כי זה קבוצה, אז לא משנה כמה. אם זה  ח גלר:”רו

 14אלף  200מועדון ספורט יונתן ברנס הם מקבלים בסדר. לא, השאלה שלי  א. לב:

 15. למה ההבדל הזה כשפה יש אלף שקל 114שקל ובביתר הם מקבלים 

 16 קבוצה בוגרת שצריכה יותר תמיכה? 

 17 אלף שקל. 35לבוגרים יש, לכל מועדון יש, כל קבוצה של בוגרים מקבלת  ח גלר:”רו

 18 )מדברים ביחד(

 19 ויש פוטנציאל לעליה לליגה לביתר? לב: א.

 20 לא אוטומטי, יש להם אופציה לעלות. ח גלר:”רו

 21 אני רוצה להסביר לך הם לא עלו, א. אטיאס:

 22 לא עלו. א. לב:

 23שמתפרקות. קורה. ואז משלימים את אבל תמיד, כל סוף שנה יש קבוצות  א. אטיאס:

 24להם חבר'ה, לא אופציה אולי, יקרה מצב שיגידו זה באיזושהי דרך. יש 

 25 אבל, עליתם

 26 אלף שקל, 114-אלף שקל ל 200אז תסבירו לי למה הפער בין  א. לב:

 27קבוצות של נוער בביתר יש סך הכול קבוצה אחת. ובמועדון ספורט יש  ח גלר:”רו

 28 מאות ילדים.
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 1 אלף ילדים? 128 אלפים אני רואה פה. א. מעודה:

 2 ספורט אישי, מה זה, 4סעיף  מ. מגידש:

 3 אלף ילדים? 128מה זה  :א. מעודה

 4 מה אתה שואל?  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 5 על ילד.  128 ח גלר:”רו

 6 לילדים. א. אטיאס:

 7 אלף ילד. לכתוב לילדים.  128אה, כסף. איך זה נראה  א. מעודה:

 8 )מדברים ביחד(

 9 רינה, רינה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 10 אלף שקל לחמש, 230 ח גלר:”רו

 11 ביחד()מדברים 

 12 אפשר לדבר על אחת? ה. פרי יגור:

 13 הראשונה זה עזרא שזה קבוצה של,  ח גלר:”רו

 14 תנועה חדשה בישוב.  א. לב:

 15 היא לא שנה ראשונה, היא כבר עובדת מספר שנים.  ח גלר:”רו

 16 סליחה. רגע, רגע,  מ. מגידש:

 17 לאן אתה הולך? א. מעודה:

 18 תנועות נוער. ח גלר:”רו

 19 איפה?  א. מעודה:

 20 ים ביחד()מדבר

 21 איך הגעת לעזרא? אני עוד למעלה. א. מעודה:

 22 אני בספורט.  מ. מגידש:

 23 . 30בת הבקשה עבור עמית אור. לפי הבקשות היא כבר צריכה להיות  א. מעודה:

 24 זה לא היא. ר. רונן:

 25 )מדברים ביחד(

 26 רבותי, יש לי שאלה.  א. מעודה:

 27 זאת לא היא. ר. רונן:

 28 זאת הבת שלה, נו. ר. לירם:



  04-8666313חברת איגמי,                                        (             7/17) 56ישיבת מועצה שמן המניין מס' 

 2017ביוני   1                                                                                                                                         

     

8 

 1עמית בן שמעון אלוף ישראל, הוא אני מסתכל זכתה במקום שני ולמטה  מעודה: א.

 2 מקבל רק,

 3 והוא סגן אלוף אירופה.  מ. מגידש:

 4 חברה שלכם?? למה, מה קרה? היא 5,000סגן אלוף. למה זאת מקבלת  א. מעודה:

 5. 2,500אלוף ישראל ג'ודו, אלוף עולם, אלוף זה,  2,500לא מקובל עלי. 

 6 למה?

 7 הבקשות, ההורים, לר:ח ג”רו

 8 לא מעניין אותי הורים. היא מקבלת, א. מעודה:

 9 )מדברים ביחד(

 10 בואו נתקדם. יש לאשר את ההנחה במיסים.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 11 מה זה? א. מעודה:

 12 יש לאשר את ההנחה במיסים. בוא נתקדם.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 13 חשוב באותה מידה.מה בוא נתקדם? זה  ה. פרי יגור:

 14 מה? א. מעודה:

 15 זה לא באותה מידה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 16 באותה מידה.  ה. פרי יגור:

 17 זה לא באותה מידה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 18 סליחה, אני מתנגד. או כולם אותו דבר, א. מעודה:

 19 אתה רוצה למחוק חובות למישהו?  ה. פרי יגור:

 20 מה?  ר:”וכבא, יוא. בר כ’ ד דר”עו

 21 אתה רוצה למחוק חובות גם לכמה, ה. פרי יגור:

 22 לא.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 23 או כולם, א. מעודה:

 24 זה החוק.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 25 )מדברים ביחד(

 26 אפשר לעבור לתנועות הנוער? ה. פרי יגור:

 27 תנועות נוער אפשר לעבור? ח גלר:”רו

 28 כן. מ. מגידש:
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 1אחוז  40אלף שקל,  230תנועות נוער. חמש תנועות, מתוך הסך הכול  ח גלר:”רו

 2 אחוז,  60-מחולק לכיסוי הסכום הקבוע, הוצאות קבועות ו

 3 זה לא הוצאות קבועות, זה לתפעול מבנים. ה. פרי יגור:

 4 אחוז, משתנות לפי מספר,  60לתפעול מבנים. הוצאות קבועות  ח גלר:”רו

 5זה גם שנה שעברה ת ואומרת שבתבחינים שהכנו זה לא עלה פה. אני חוזר ה. פרי יגור:

 6 את זה. עשיתם את זה וגם השנה אתם חוזרים על זה ואנחנו לא אישרנו 

 7 אבל זה לא בתבחינים. ח גלר:”רו

 8 את מה? את מה? א. מעודה:

 9 .40 60-את החלוקה של ה ה. פרי יגור:

 10 זה לא בתבחינים. ובראן:’ד ג”עו

 11 אתם עשיתם לעצמכם,בסדר,  ה. פרי יגור:

 12 לא, זה לא קשור לתבחינים. ובראן:’ד ג”עו

 13. זו לא 40 60-את האתם לקחתם לעצמכם את החרות להחליט איך לחלק  ה. פרי יגור:

 14 הייתה החלטת מליאה.

 15 )מדברים ביחד(

 16 זה מפתח, ובראן:’ד ג”עו

 17 ות. זה מפתח שמנציח פערים בין התנועזה מפתח שאני לא מסכימה לו,  ה. פרי יגור:

 18 נהפוך הוא. ובראן:’ד ג”עו

 19 לא.  ה. פרי יגור:

 20 זה בדיוקהמפתח הזה נועד להבטיח מינימום קיומי לעמותה קטנה.  ובראן:’ד ג”עו

 21 הסיבה, 

 22אחוז לפי מספר המשתתפים, התנועות הקטנות לא  100אם אנחנו ניקח  ח גלר:”רו

 23 יקבלו.

 24 כמה חניכים יש בעזרא?  ה. פרי יגור:

 25 .100-ה, יותר מיש איז ח גלר:”רו

 26 בבקשה תמשיכו.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 27 ?100 ה. פרי יגור:

 28 יותר, כן. ח גלר:”רו
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 1כי בשומר הצעיר חניך עכשיו אני אגיד לכם למה זה מנציח את הפערים.  ה. פרי יגור:

 2שזו התנועה הכי , הצופים 210שקל, בנוער העובד הוא מקבל  195מקבל 

 3שקל. למה צריכה  257חות לחניך, ובבני עקיבא , הכי פ130גדולה מקבלת 

 4 להיות, 

 5 זה לא חשיבה נכונה. ובראן:’ד ג”עו

 6 מה לא חשיבה נכונה? ה. פרי יגור:

 7 )מדברים ביחד(

 8 המועצה הזאת עושה אפליה,  ה. פרי יגור:

 9 אבל ההוצאות הן אותו דבר. א. מעודה:

 10 עושה אפליה בין התנועות.  ה. פרי יגור:

 11 )מדברים ביחד(

 12 הפורמאלי תלמיד מקבל,אם אתם אומרים שבחינוך  פרי יגור: ה.

 13 )מדברים ביחד(

 14גם בחינוך הבלתי פורמאלי חניך בתנועה אחת צריך לקבל כמו חניך  ה. פרי יגור:

 15 האפליה הזאת לא מקובלת עלי.בתנועה אחרת. 

 16 הגר, אם יש מרכז שבט שמקבל משכורת, ח גלר:”רו

 17אני רוצה לדבר על זה. אני רוצה לדבר על אחרות, אל תיתן לי דוגמאות  ה. פרי יגור:

 18 זה.

 19 )מדברים ביחד(

 20 יש פה מאות חניכים שכל אחד מקבל אחרת מהמועצה הזאת. חוצפה.  ה. פרי יגור:

 21 נושא תרבות. ח גלר:”רו

 22 ?2017-ל 2016-רגע, רגע. השומר הצעיר למה התמיכה ירדה מ א. לב:

 23 ,כי קודם כל ח גלר:”רו

 24 )מדברים ביחד(

 25 טוב, קדימה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ דר ד”עו

 26 )מדברים ביחד(

 27במקום ארבע תנועות יש עכשיו חמש, אז הסכום מתחלק עבור יותר  ח גלר:”רו

 28 תנועות.
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 1 אותו דבר גם לגבי הנוער העובד, א. לב:

 2 הסכום עכשיו מתחלק יותר אז זה קצת ירד.כן.  ח גלר:”רו

 3 בואו נמשיך.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 4זה אלף שקל,  200יש פה רשימה, סך הכול לחלוקה נמשיך לנושא תרבות.  ח גלר:”רו

 5 שנה קודמת.אלף שקל יותר ממה שהיה  50

 6 יש למישהו שאלות?  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 7 כן, יש לי פה שאלות. ה. פרי יגור:

 8 בבקשה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 9 27,500משפחות שהם מטפלים בהם,  125להם אור הפרדס כתוב שיש  ה. פרי יגור:

 10שהם  אחוז יותר משנה שעברה. באור למרחב כתוב 10שקל, נכון? זה 

 11-משפחות. אפשר להבין את המפתח הזה? למה זה מטפל ב 30-מטפלים ב

 12משפחות והסכומים שהם מקבלים כמעט  30-משפחות וזה מטפל ב 125

 13 זה לזה?קרובים 

 14כז קיימות, מרכז קשת כבר לא פעיל. אז גם כן ואני מוסיף לזה כי המר א. לב:

 15 אני לא מבין למה זה גם כן גדל באחוז כזה גבוה.

 16אלף  21משפחות מרכיבות את הגרעין, אבל חוץ מזה  30מה שכתוב פה  ח גלר:”רו

 17 אלף שקל שהולך רק לתמיכות למשפחות. 15ה שקל, אוקי? ז

 18 )מדברים ביחד(

 19 הם עובדים עם ילדים? ח. בן צבי:

 20 .6,000זאת אומרת הוא מקבל פה בעצם רק  מעודה:א. 

 21 )מדברים ביחד(

 22 זה משורין, מסומן למה זה הולך.  ובראן:’ד ג”עו

 23 אבל אור הפרדס הוא כל שבוע נותן אוכל. לדעתי צריך לתת לו עוד. א. מעודה:

 24 )מדברים ביחד(

 25אלף שקל  15זה מחזק את הטענה שאם זה פעם בשנה והוא מקבל עוד  א. לב:

 26אבל אור הפרדס עושה כל השנה אז הוא צריך לקבל לאורך כל  זה,רק ל

 27 השנה יותר כסף.

 28 אחוז.  10הוא קיבל יותר, הוסיפו לו  א. אטיאס:
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 1אחוז, באמת, עם כל הכבוד לפעם אחת בשנה, פעולה של פעם  10אבל  א. לב:

 2 אחת בשנה,

 3 )מדברים ביחד(

 4 .13יש לי שאלה על סעיף  ה. פרי יגור:

 5זה עוד פעם הידית הזאת.  5. סעיף 5יש לי לפני כן שאלה על סעיף  אני א. מעודה:

 6 הידית, עמותת 

 7 )מדברים ביחד(

 8אני רוצה להבין, זו עמותה אבל שמרוויחה משכורת, שעושה הצגות עם  א. מעודה:

 9 כרטיסים ומרוויחה. 

 10 )מדברים ביחד(

 11זה  אבל כולה הם עשו את שמה הם החליטו לעשות את עצמם עמותה, א. מעודה:

 12 לצורך רווח. הם עושים הצגות, מוכרים כרטיסים, 

 13 אבל מתנדבים כולם. ח. בן צבי:

 14 אתה פעם היית שם? ר. לירם:

 15 יש להם רק סקס.לא הייתי שם.  א. מעודה:

 16 לא נכון. ח. בן צבי:

 17 )מדברים ביחד(

 18 אני רוצה שיירשם מתנגד לעמותת הידית.  א. מעודה:

 19 נהדר. נרשם.  ר. לירם:

 20 יש עוד משהו?  ר:”בר כוכבא, יו א.’ ד דר”עו

 21 אני רוצה להבין עמותת הויטרנרים.  א. מעודה:

 22 המיתרנים.  ר. רונן:

 23 המיתרנים.  א. מעודה:

 24 די, די, די, נו. אני רוצה ללכת. ר. רונן:

 25 לא, אני רוצה להבין מה זה. א. מעודה:

 26  נלחמו נגד הנאצים. הם זה אנשים ש ח. בן צבי:

 27 מה אני צריך להביא להם כסף?הבנתי. אז ל א. מעודה:

 28 למה לא? מפגשים חברתיים של אנשים שכולם אנשים מבוגרים, ח. בן צבי:



  04-8666313חברת איגמי,                                        (             7/17) 56ישיבת מועצה שמן המניין מס' 

 2017ביוני   1                                                                                                                                         

     

13 

 1 מה קורה עם עולי תימן או עולי זה, א. מעודה:

 2 נלחמו נגד הנאצים.  ח. בן צבי:

 3 )מדברים ביחד(

 4 אני צריכה ללכת. נו. ר. רונן:

 5 עכשיו יד לבנים מה אנחנו, א. מעודה:

 6 תקרא, נו. אבל ח. בן צבי:

 7 )מדברים ביחד(

 8 מה זה פוש? מה זה? א. מעודה:

 9 שנותנים לילדים עזרה בלימודים, לילדים חלשים, נו. ר. רונן:

 10 עוד שאלות, רבותי?  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 11 כן. אני רוצה לחזור לעניין של הספורטאים.  מ. מגידש:

 12 חזור.נסיים את הכול ואז ת  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 13 אין בעיה. תסיימו את הכול.  מ. מגידש:

 14 מה יש לכם עוד?  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 15 מה עם נעמת? א. מעודה:

 16 אוקי. תודה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 17 נעמת אני רוצה לדעת למה הם מקבלים. א. מעודה:

 18 אלף שקל, 20נעמת  ח גלר:”רו

 19 היית במקום שם? שיפוץ,  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 20 בשווה כסף בשביל לשפר את המעון שרוב הילדים שם הם ילדים נזקקים. ח גלר:”רו

 21 אז תן לאמונה, תן לזה, מה, אני לא מבין. א. מעודה:

 22 אם אמונה הייתה מגישה,  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 23 רק מעון אחד שהוא, ח גלר:”רו

 24 הוא על הפנים. על הפנים. ח. בן צבי:

 25 כן, אבל הם מקבלים כסף נעמת. אני לא מבין.  ודה:א. מע

 26 הם מקבלים, אבל זה לא מספיק.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 27 אז תלך עכשיו לאמונה ותן,עבור הילדים.  א. מעודה:

 28 )מדברים ביחד(
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 1 ומה עם ויצו? לא תקבל? א. מעודה:

 2 )מדברים ביחד(

 3לאדון עמי בן  4ב' עמית אור ובסעיף לג 3ולסעיף  4אני רוצה לחזור לסעיף  מ. מגידש:

 4 שושן.

 5 מה אתה שואל?  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 6 נאמר כאן, מ. מגידש:

 7 )מדברים ביחד(

 8הוא  2017-פעמים בחו"ל, ב 7הוא היה  2016אז אני מודיע לכם שבשנת  מ. מגידש:

 9הוא מתחרה על גביע  9-פעמים בחו"ל ועכשיו, מחר בבוקר ב 3היה 

 10 אירופה, 

 11 אז תגיד את זה לוועדה, מה אתה רוצה ממני?  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”וע

 12 להוסיף לו כמו,  א. מעודה:

 13 אנחנו מחליטים לפי חומר שיש לנו.  ובראן:’ד ג”עו

 14 )מדברים ביחד(

 15 .2,500, אני מבקש להוסיף לו 2,500והאלוף מקבל  5,000הסגנית מקבלת  א. מעודה:

 16 )מדברים ביחד(

 17 לא, לא, מה שאתה עושה עכשיו זה תחמון. אני מצטער. לא, מ. מגידש:

 18 למה?  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 19 מקבלים את ההמלצה, אנחנו רוצים לשנות.לא הועדה המליצה? ככה.  מ. מגידש:

 20 לא, הולכים להצבעה.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 21 ? 5,000האלוף לא  , למה5,000לא, אבל לקבל את ההיגיון. היא סגנית  א. מעודה:

 22 אני מאמץ את ההחלטה,  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 23 לפרוטוקול, אני לא יכול יותר.  ר. לירם:

 24 אז אתה יודע מה? כל הדיון הזה לא שווה. תעשו מה שאתם רוצים. מ. מגידש:

 25 )מדברים ביחד(

 26אני מבקש שיירשם בפרוטוקול, אני מבקש התערבות משרד הפנים  ר. לירם:

 27 הלות של מה שקורה פה. בהתנ

 28 לא נותן להם בכלל לכל האלופים והספורטאים האלה. א. מעודה:



  04-8666313חברת איגמי,                                        (             7/17) 56ישיבת מועצה שמן המניין מס' 

 2017ביוני   1                                                                                                                                         

     

15 

 1 מי בעד,  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 2 תצביע מה שאתה רוצה, אין לזה משמעות. מ. מגידש:

 3 מי נגד? מי בעד אישור ועדת התמיכות?  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 4 ב,אני רוצה שיהיה כתו ה. פרי יגור:

 5 )מדברים ביחד(

 6 זה הצבעה פיקטיבית. מ. מגידש:

 7 . מי נגד? 5הצביעו בעד   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 8 תגידי בעד בהסתייגות זה בסדר. ר. לירם:

 9 לא.  ה. פרי יגור:

 10 )מדברים ביחד(

 11  סליחה, מה זה? מי נגד עכשיו?  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 12 אני לא מצביע, מ. מגידש:

 13 ם ביחד()מדברי

 14את האלוף כמו שאת הסגנית  5,000-אני רוצה להעלות להצבעה להגדיל ל א. מעודה:

 15 אני רוצה להעלות, עכשיו אני רוצה שתצביעו.. 5,000

 16 שקל בקופה.  5,000תמצאו  ה. פרי יגור:

 17 )מדברים ביחד(

 18 נמנעים. 3ההצבעה עברה,   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 19 לא.לא, לא, ממש  ה. פרי יגור:

 20 לא, אני לא נמנע, אני לא מצביע. אני לא מצביע. מ. מגידש:

 21 מה ההסתייגות שלכם לפרוטוקול?אתם לא מצביעים.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 22 לא רוצה להביא הסתייגות. מ. מגידש:

 23 היא, לא אתה.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 24 אני רוצה הצעה נגדית. א. מעודה:

 25אז תיכף יהיה לך הצעה נגדית או נוספת אם אתה רוצה.   ר:”כוכבא, יוא. בר ’ ד דר”עו

 26 בבקשה, כן.

 27אני אמרתי שלמעשה תנועות הנוער ההצעה שאתם הבאתם ועדת  ה. פרי יגור:

 28 ולכן אני מתנגדת.התמיכות יוצרת אי שיווין בחלוקת הקופה הציבורית 
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 1 יפה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 2 הצעה שלי.  הצעה לסדר. א. מעודה:

 3 מה ההצעה שלך?  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 4 לא יעלה על הדעת, א. מעודה:

 5 לא לא יעלה על הדעת. תעלה הצעה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 6 שסגנית, א. מעודה:

 7 זה לא נאום.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 8 ,5,000שסגנית אלוף מקבלת  א. מעודה:

 9 מה ההצעה שלך?  ר:”, יוא. בר כוכבא’ ד דר”עו

 10 ואלוף מקבל, א. מעודה:

 11 מה ההצעה שלך?  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 12 לאלוף לפחות כמו הסגנית,אני מבקש להשוות  א. מעודה:

 13 אני מסכימה. ה. פרי יגור:

 14 . אני רוצה להביא את זה להצבעה.5,000-ל א. מעודה:

 15 אפרים?מי בעד הצעתו של   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 16 אני מסכימה איתו. ה. פרי יגור:

 17 אנשים. 6, 5 א. מעודה:

 18 )מדברים ביחד(

 19 חיה הצביעה, רינה הצביעה,  א. מעודה:

 20 )מדברים ביחד(

 21 רינה, הרמת יד.  מ. מגידש:

 22 אני לא יכולה. ר. רונן:

 23 לא, את הרמת יד. מ. מגידש:

 24 הוא אומר שאני לא יכולה. ר. רונן:

 25 למה? ה. פרי יגור:

 26 למה? איפה זה כתוב? ש:מ. מגיד

 27 אז מה אם הוא אומר? ה. פרי יגור:

 28 הצבעתי קודם. ר. רונן:
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 1 זה לא נכון. מ. מגידש:

 2 אמרתי שהיא הצביעה קודם,   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 3 לא, היא הצביעה בעד, א. מעודה:

 4 )מדברים ביחד(

 5 אלדד, זה ילך לעיתונות, אני מבטיח לך.  א. מעודה:

 6 ()מדברים ביחד

 7 

 8 החלה על חייבים 1.6.17אישור למבצע מחיקת חובות עבר בארנונה החל מיום  .4

 9 )מצ"ב מכתב 2016-ו 2015שהסדירו את חוב הארנונה לרשות המקומית לשנים 

 10 ממשרד הפנים + קובץ התקנות(.

 11 הנושא הבא.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 12ולונטרית, לא חייבים מבצע שהכריז משרד הפנים, ההצטרפות היא ו ח גלר:”רו

 13מליאת המועצה יכולה להחליט האם להצטרף או לא. מה אומר להצטרף. 

 14יכול לקבל הנחה על  2016, 2015המבצע? כל מי שאין לו חובות בגין שנים 

 15 50. אם הוא משלם את הכול במזומן הנחה של 2014חובות עד וכולל 

 16החליט אם נצטרך לאחוז.  45אחוז, אם הוא משלם בתשלומים הנחה של 

 17 יחול על כל החובות או שרק על חובות למגורים.

 18 )מדברים ביחד(

 19 בנובמבר. 30-ובתנאי שישלם אותם עד ה ר. רונן:

 20 ויש לו חובות,  16, 15משלם אני שואל איך בן אדם  א. מעודה:

 21 )מדברים ביחד(

 22ו רבותי, אני חושב שבאמת הצעה כזאת היא, ושלא תחשב  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 23 שמכאן נוהרים לשלם. הניסיון שלנו,

 24 לא נוהרים לשלם. א. מעודה:

 25על סך הכול, לא רק אבל אני חושב שכדאי להשאיר את זה   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 26 למגורים, וככה אולי נעודד אנשים לבוא לשלם. 

 27 רון, תוריד את היד,אני מסכימה איתך. יש לי הערה אחת.  ה. פרי יגור:

 28אני לא יכול. אני לא יכול. אולי הוא לא יראה הוא ישתוק, אני לא יכול  ר. לירם:
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 1 יותר.

 2 מה זה? א. מעודה:

 3 ברצינות.שמה.  לשבתאז תעבור  א. לב:

 4 כואבת לי האוזן.  ר. לירם:

 5 רון, למה הגעת לפה? א. מעודה:

 6 אתה לא מבין שכואבת לי האוזן?  ר. לירם:

 7 )מדברים ביחד(

 8 , תפסיק כבר. כואבת לי האוזן. כואבת לי האוזן ר. לירם:

 9 )מדברים ביחד(

 10 כלב בן כלב. איזה מטומטם. א. מעודה:

 11 )מדברים ביחד(

 12 לא רוצה אותו פה. לא רוצה אותו פה. ר. לירם:

 13 רבותי,  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 14 לא רוצה אותו פה. ר. לירם:

 15 )מדברים ביחד(

 16 מה הוא יושב פה בכלל, יא בהמה?  א. מעודה:

 17 אתה היית אמור לשבת שתי כסאות, לירם:ר. 

 18 אפס מאופס. אז די, חולה נפש. א. מעודה:

 19בסדר יום כתבתם אישור רק הערה אחת טכנית לכאורה ומהותית בעיניי.  ה. פרי יגור:

 20, זה אישור למבצע גביית למבצע מחיקת חובות. זה לא מחיקת חובות

 21 חובות. זה לא מחיקה.

 22 צית.מוחקים חלק, מח ובראן:’ד ג”עו

 23 לא. יש לזה משמעות, זה לא מחיקת חובות.  ה. פרי יגור:

 24 )מדברים ביחד(

 25 גם במכתב של משרד הפנים זה מבצע גביית חובות עבר. ה. פרי יגור:

 26 הניסוח לא מושלם.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 27 תדייקו את זה. ה. פרי יגור:

 28אז זה פה אחד בבקשה. כל מי מי בעד? מי נגד?  בסדר.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו
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 1 שנמצא פה פה אחד.

 2 )מדברים ביחד(

 3 

 4 

 5 )מצ"ב פרוטוקול(. 9.2.17אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום  .5

 6 אישור פרוטוקול ועדת שמות,  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 7אני רק רוצה לתקן שבמקום סמטת השוק הישן נקרא לזה מתחם השוק  ר. רונן:

 8 הישן. 

 9 תודה רבה. רק על הסעיף הזה אנחנו מצביעים? :ה. פרי יגור

 10  אתם יכולים להצביע על הכול. ר. רונן:

 11בנושא הזה אני מבקשת לציין זה לא אישור אז לצורך העניין גם  ה. פרי יגור:

 12 בפרוטוקול, 5פרוטוקול, זה אישור סעיף 

 13 לא. ר. רונן:

 14  אנחנו מאשרים את הכול? ה. פרי יגור:

 15 שאנחנו מציעים. 6. רגע, גם סעיף 6יף יש גם את סע ר. רונן:

 16 לא, רינה, תוציאי פרוטוקול חדש פשוט, זה הכול.  צ. כהן:

 17 אני אוציא פרוטוקול חדש. ר. רונן:

 18 פרוטוקול חדש עם התיקון הזה. צ. כהן:

 19 אבל אנחנו מצביעים על כל ששת הסעיפים האלה? ה. פרי יגור:

 20 מזמנים.כי כל היתר אנחנו מזמנים ומזמנים ו ר. רונן:

 21 אז אנחנו נחליט, זו הייתה הצעה שלי בדיון הקודם, ה. פרי יגור:

 22  כן, בסדר. ר. רונן:

 23 לקרוא לזה מתחם השוק הישן. ה. פרי יגור:

 24 כן. ר. רונן:

 25 לא, תקשיבו לי, זה לא הולך ככה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 26 למה? ה. פרי יגור:

 27זאת אומרת אנחנו מאשרים  א פרוטוקול מתוקן.צריך להבי  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 28 את זה בכפוף לזה שתגישי לנו גם תיקון של,
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 1 בסדר. טוב.  ר. רונן:

 2 פרוטוקול ועדת שמות.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 3  בסדר. ר. רונן:

 4 

 5  אישור תב"רים )מצ"ב טבלת תב"רים(. .6

 6 אישור תב"רים.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 7 מיליון.  2-אלף שקל ל 500הגדלת עבודות מים  755תב"ר מס'  :ח גלר”רו

 8 אבל לצורך מה? ה. פרי יגור:

 9לצורך עבודות מים ברחבי הישוב. כל מיני עבודות בעשרות אלפי שקלים  ח גלר:”רו

 10 שאנחנו עושים,

 11 אז למה הערכתם במיליון וחצי ועכשיו, כאילו מה,  ה. פרי יגור:

 12 הגדלנו אותו, היה מיליון וחצי, ח גלר:”רו

 13 כן, למה? ה. פרי יגור:

 14 לפי ההרשאה של משרד החינוך,  862. תב"ר 2017לשנת  ח גלר:”רו

 15 אני מבקש להצביע על כל סעיף בנפרד. כן? מ. מגידש:

 16 על מה אתה רוצה להצביע?  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 17 זה הגדלה,  720 ח גלר:”רו

 18 ומי נגד. ר, תגיד מי בעדהוא מקריא תב" מ. מגידש:

 19 אולמות ספורט, ח גלר:”רו

 20 מה הבעיה? מ. מגידש:

 21 )מדברים ביחד(

 22אני מבקשת רק אם אפשר להרחיב בנושא של מתקני הספורט, על מה  ה. פרי יגור:

 23 מדובר?

 24  הפארק ומתקני כושר.מתקני ספורט עשינו את  ח גלר:”רו

 25 )מדברים ביחד(

 26התנגדות לאישור התב"רים? פה אחד. רבותי, יש למישהו   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 27 הישיבה נעולה. תודה רבה לכם.

 28 
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 1 סוף הישיבה

 2 


