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 1 לא שמעת, לא הקשבת, אני ממשיך, סליחה.  ר בר כוכבא:"ד

 2 מה אתה אומר.  פרי יגור: 'גב

 3רבותי, הנושא הראשון, הצעה לסדר... סליחה בבקשה, את מפריעה  ר בר כוכבא:"ד

 4 את זה. לי, המציע לא נמצא, אני מבקש להוריד 

 5 מה, תוציא אותי מהדיון. פרי יגור: 'גב

 6לא מוציא אותך מהדיון, שום דבר, אני פשוט מתעלם. המציע לא  ר בר כוכבא:"ד

 7 נמצא, אני מציע להוריד מסדר היום את ההצעה שלו.

 8 אני מציעה שאנחנו נחכה לסוף הדיון, אם הוא יגיע אז נשמע אותו. פרי יגור: 'גב

 9יגיע, כרגע אני אומר זה יורד מסדר היום. אם הוא יגיע אם הוא  ר בר כוכבא:"ד

 10בסוף הדיון, נשמע אותו. אז אם ככה אני מבקש להפוך את סדר 

 11 היום. הנה אבי כאכון, בבקשה. 

 12 מר כאכון.  מר א. אטיאס:

 13 שלום אנשים.  מר א. כאכון:

 14אתה יכול להקריא את ההצעה, התחלנו את הישיבה אבי.  )מדברים  ר בר כוכבא:"ד

 15ביחד, לא ברור( ההצעה היא כזו, תקשיב לי עד הסוף, מאחר ומדובר 

 16כאן בנושא תקציבי, תקציבי צריך להכין את זה לקראת השנה 

 17הבאה, זה לא הולך לשנה הזאת, לכל דבר יש לנו תקציב, במיוחד 

 18כשיש קיצוצים. דבר נוסף לגבי מה שכתבת בדקנו את זה, בדקנו את 

 19ממש חובה, כי זה מעל חמש מאות זה וישנה אצלנו בעיה, זה לא 

 20 ילדים, לא מצאנו גם חוזר מנכ"ל שמחייב אותנו.

 21 לא אמרתי שחוזר ...  מר א. כאכון:

 22לא, יפה, אבל מאחר ומדובר גם בנושא תקציבי נכניס את זה, אם  ר בר כוכבא:"ד

 23 אתה רוצה )מלה לא ברורה( לקראת עדכון התקציב 

 24 ו הצבעה.אני לא מקבל את זה, תעש מר א. כאכון:

 25 איציק, אני בשוק.  ר בר כוכבא:"ד

 26 זה לא מה שהוחלט. מר בוחבוט לוין:

 27 אני פשוט בהלם. מר א. כאכון:

 28 מבדיקה כרגע...  ר בר כוכבא:"ד



 כרכור -ישיבת מועצת פרדס חנה 
06/08/15 

 
 

3 

 1 ...המכשיר הזה. )מדברים ביחד, לא ברור(  מר א. כאכון:

 2 מה אתה זוכר? )מדברים ביחד, לא ברור(  ר בר כוכבא:"ד

 3ה, הוא מנהל את הישיבה פעם ראשונה... זה לא יפה מה זה לא יפ מר א. אטיאס:

 4 שאתם עושים.  )מדברים ביחד, לא ברור(

 5 אנחנו מתקדמים, אלי, עזוב. ר בר כוכבא:"ד

 6אני רוצה לדבר לגבי ההצעה שלך, אנחנו בוחנים את זה, כרגע החוק  מר א. אטיאס:

 7 ה.לא מחייב אבל בכל זאת יש עניין כן להכניס את זה לתוך פרדס חנ

 8 איך זה עובד בישובים אחרים? פרי יגור: 'גב

 9 יש ישובים שיש ויש שאין, לא מחויב. מר א. כאכון:

 10 אני אגיד לך משהו מר א. אטיאס:

 11 אני פשוט דואג לילדים שלנו, מה. )מדברים ביחד, לא ברור(  מר א. כאכון:

 12 להיותלא יכול  מר א. אטיאס:

 13 תרצו תחלקו.  ר בר כוכבא:"ד

 14לא, לא חולקים. מתוך, אבי, יש עניין לבדוק את זה יותר לעומק, גם  מר א. אטיאס:

 15ניתנה הוראה מעבר לחוק, משהו כזה, להתחיל להכין את זה 

 16לאולמות ספורט, יש את זה באולם ספורט ברבין, בודקים לשים את 

 17 זה באולמות האחרים כי שם 

 18 י ספר.לא דיברתי על אולמות ספורט, אני מבקש לדבר על בת מר א. כאכון:

 19רגע, תן לי להגיד לך עד הסוף, אתה יכול ... זה בסדר, הבניין הזה  מר א. אטיאס:

 20 יבחן כמו שאמר אלדד, עשינו תקציב של היום, זה לא להיום... 

 21 אני שבע שנים... מר א. כאכון:

 22 רגע, רגע, אני אשמע אותך. מר א. אטיאס:

 23 אתה לוקח את זה... מר א. כאכון:

 24 ה לא רק עניין של תקציב, זה עניין של להכשיר אנשים ...רגע, ז מר א. אטיאס:

 25 ממש לא, חבר'ה.  מר א. כאכון:

 26 אלי, אלי, אני יכול בבקשה.  מר בוחבוט לוין:

 27 סליחה בבקשה, מה אתה אומר? ר בר כוכבא:"ד

 28אני יכול, אני גם, היינו בישיבת הנהלה ודובר בצורה כזאתי  מר בוחבוט לוין:
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 1ות יכנסו מכשירי רייטבק, פריבלטורים שבמהלך השנתיים הקרוב

 2 לאולמות הספורט של בתי הספר, כי הסבירות הגדולה יותר

 3 אז בוא נחליט על זה, בוא נקבל את זה.  מר א. כאכון:

 4רגע, ההצעה ... כי הסבירות הגדולה יותר או הסיכון הגדול יותר...  מר בוחבוט לוין:

 5נות ולפי החוקים אלה שעושים פעילות גופנית. המרחק גם לפי התק

 6 מטר, ואין שום בעיה במגרש...  300... הוא 

 7 למשל במורשה אין אולם ספורט. מר א. כאכון:

 8אז שימו את זה במקום אחר אבל זה יהיה בתהליך של השנתיים,  מר א. אטיאס:

 9 לא במכה אחת אלא בתהליך של ... 

 10 צריך להיות תקציב.  ש. בן צור: 'גב

 11 כוונה. בדיוק, זאת ה מר א. אטיאס:

 12 אז כאילו בשנה הזאת אנחנו קונים מכשירים ובשנה... מר א. כאכון:

 13 זה לא רק מכשירים, זה גם הכשרות של אנשי צוות, זה לא רק עניין מר בוחבוט לוין:

 14לא, אני בדקתי את זה, אני מכיר איך זה הולך, זה קל מאוד, קונים  מר א. כאכון:

 15 ככה, מלמדים...  את המכשירים והחברה באה לבית הספר, ממש

 16 אני עשיתי עכשיו  ש. בן צור: 'גב

 17 גם אני עשיתי, ככה גיליתי את זה. מר א. כאכון:

 18אבי, כמדריך רפואת חירום וחובש בכיר במד"א אז אני גם יודע את  מר בוחבוט לוין:

 19כל התהליך... אבל התהליך מדבר על באמת תקופה של, בגלל 

 20 שאנחנו בסוף שנת התקציב ... 

 21תכף נביא את החלטת ההנהלה שהייתה, היא הייתה קצת מורכבת  כוכבא:ר בר "ד

 22כי הייתה גם ברברת בהנהלה... תמיד יש, אני חושב שצריך לעשות 

 23 את זה עם תקציב מסודר לקראת השנה הבאה 

 24 חבר'ה, לא חסר כסף... מר א. כאכון:

 25 אני מציע לך למשוך את ה...  ר בר כוכבא:"ד

 26 ם.לא, מה פתאו מר א. כאכון:

 27 אז בוא...  ר בר כוכבא:"ד

 28 למה למשוך? פרי יגור: 'גב
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 1 למה למשוך? תחילת שנת הלימודים חבר'ה...  מר א. כאכון:

 2 אבל זה לא...  ר בר כוכבא:"ד

 3 בקדנציה הקרובה... )מדברים ביחד, קטע לא ברור( מר א. כאכון:

 4הבא  מה שאמרת נצביע על זה. בוא נצביע על זה לקראת התקציב ר בר כוכבא:"ד

 5 של שנה הבאה. )מדברים ביחד, לא ברור( 

 6 כל מכשיר כזה עולה... אני רוצה רק לגמור עם זה... מר א. כאכון:

 7או.קי. בבקשה. אני מקריא לכם את ההחלטה. איציק )מדברים  ר בר כוכבא:"ד

 8 אפרים. ביחד, לא ברור( 

 9 אפשר לשאול שאלה באיזה תקציב מדובר?  מר ר. לירם:

 10פרים! אני מקריא לכם מהחלטת הנהלה, הוא ביקש לשמוע א ר בר כוכבא:"ד

 11החלטת הנהלה, ככל שידוע קיים חוק להעמדת מכשיר כזה לרבות 

 12מורשה שימוש במבנה מתקני ציבור בהם שוהים חמש מאות אנשים 

 13 ומעלה, זה מקובל עליכם. 

 14 זה החוק, זה החוק. ש. בן צור: 'גב

 15 ביחד, לא ברור( אני לא מחפש חוק... )מדברים  מר א. כאכון:

 16אבי, אתה רוצה לשמוע את כל ההצעה? תקשיבו, אם קיים חוק  ר בר כוכבא:"ד

 17 המחייב גם בתי ספר נפעל לממשו, אם לא קיים חוק

 18 לא קיים חוק.  מר א. כאכון:

 19... רבותי, אני מבקש לא לעזור לי. רוצים הפסקה? מה קרה לכם?  ר בר כוכבא:"ד

 20ל להצטייד במכשיר זה ותצייד אם לא קיים חוק כזה המועצה תפע

 21. במקביל 2016מכשיר זה בכל אולמות הספורט החל משנת התקציב 

 22גזבר ומזכיר המועצה מתבקש לבדוק נושא הכשרה למפעילי 

 23המכשיר במקומות בהם יותקן. אני לא רואה שינוי ממה שאמרתי 

 24לעומת מה שהם אמרו מההחלטה שהייתה, ואת דעתי על ההחלטה 

 25 שהייתה אמרתי. 

 26 סליחה...  מר א. כאכון:

 27 אז אני מצביע. ר בר כוכבא:"ד

 28 ... בתי ספר. מר א. כאכון:
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 1 סליחה, אתה רוצה להקריא את ההחלטה שלך? ר בר כוכבא:"ד

 2 אני אגיד לך... )מדברים ביחד, לא ברור(  מר א. כאכון:

 3 אפרים, אפרים  ר בר כוכבא:"ד

 4את הנכדים שלך ואת אבל אפרים, אני לא מחפש...אני מחפש  מר א. כאכון:

 5 הילדים שלי! 

 6 החוק לא מחייב. מר א. מעודה:

 7אפרים, סליחה, אתה לא מנהל פה דיון, אני מבקש ממך! אתה  ר בר כוכבא:"ד

 8 מפריע... )מדברים ביחד, לא ברור( אז תצא... 

 9 סליחה, אתה רוצה ... מר א. מעודה:

 10 זה רק בא... סליחה, אתה מפריע... ר בר כוכבא:"ד

 11 אבל אני שמח ... ודה:מר א. מע

 12 לנהל ישיבה... לא מסוגל ר בר כוכבא:"ד

 13 אבל אתה מתסיס את הישיבה. מר א. מעודה:

 14 לא מתסיס. ר בר כוכבא:"ד

 15 על כל מלה אתה... מר א. מעודה:

 16אני רוצה, אתה רוצה להקריא את הישיבה שלך, אתה רוצה  ר בר כוכבא:"ד

 17צעה שלך? להקריא את ההצעה שלך? אתה רוצה להקריא את הה

 18 תקריא בבקשה.

 19או.קי. הנדון הצעה לסדר לישיבה מן המניין, הנדון רכישת מכשירי  מר א. כאכון:

 20 החייאה לבתי ספר וגני ילדים. 

 21אתה מפריע אפרים לחבר שלך לשמוע את ההצעה שלו, אני מרגיש  ר בר כוכבא:"ד

 22 שאתה מפריע במתכוון.

 23 לא מר א. מעודה:

 24 במתכוון, בבקשה. אתה יכול ...אז אתה מפריע  ר בר כוכבא:"ד

 25הנדון רכישת מכשירי החייאה לבתי ספר וגני ילדים, שלום רב.  מר א. כאכון:

 26בשנים האחרונות אנחנו נתקלים בלא מעט ילדים שמתמוטטים 

 27במהלך פעילות גופנית בבתי ספר או במהלך משחקים בהפסקה. גם 

 28בל בשנה הקודמת ילדים התמוטט, ברוך השם לא מפרדס חנה, א
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 1קרו, ועד שמגיע מד"א, לוקח בפרדס חנה מינימום רבע שעה כי אין 

 2לנו לצערי הרבה תחנת מד"א של פרדס חנה כרכור, וילד יכול למות 

 3תוך איבוד החמצן במוח ולהיות צמח. ישנו מכשיר בשם 

 4 דפריבלטור. 

 5 דפריבילטור. ש. בן צור: 'גב

 6 תמשיך להקריא. ר בר כוכבא:"ד

 7שיר המבצע עיסוי לב, ובמקרה של הפרעת קצב אף נותן שהוא מכ מר א. כאכון:

 8שוק חשמלי. לפי נתונים שהגיעו אלי על ידי משרד הפנים, כשישים 

 9 אחוז מהמקרים במכשיר הנ"ל הוא הביא להצלחה 

 10 תשעים, לא שישים. ש. בן צור: 'גב

 11בהצלת בני אדם, ומתוכם לא מעט ילדים. אי לכך אני מציע  מר א. כאכון:

 12 שהמועצה תממן לכל בתי הספר, לא דיברתי על אולמות ספורט 

 13 תמשיך ר בר כוכבא:"ד

 14בתי ספר וגני ילדים גם, אבל פעימה ראשונה בתי הספר, את  מר א. כאכון:

 15המכשיר. ההצעה שלי, המועצה המקומית פרדס חנה כרכור תרכוש 

 16ר לכל בתי הספר בפעימה ראשונה, בפעימה שניה לגני את המכשי

 17ילדים בישוב, כי כל המציל חיי אדם כאילו הציל עולם וזה חשוב 

 18מהכל, לא ביקשתי אולמות ספורט, ביקשתי בתי ספר. רגע, אני 

 19רוצה לסיים, אני יודע שהחוק לא מחייב את הדבר הזה, אני לא 

 20 מדבר פה חוק, אני מדבר פה אנושיות.

 21לעשות  שניה, אני לא נגד ולא בעד, פשוט אבי, אני לא נגד, תקשיב לי כוכבא: ר בר"ד

 22הלה, אני מבקש את זה מסודר אחרת לפי מה שקיבלה החלטת הנ

 23 להוריד את זה מסדר היום, מי בעד להוריד מסדר היום?

 24 סליחה, הדיון פה  פרי יגור: 'גב

 25 אין דיון, אין עכשיו דיון פה. ר בר כוכבא:"ד

 26 אדוני תירגע, תירגע, הדיון פה לא מתנהל כמו שהיה בהנהלה.  גור:פרי י 'גב

 27 אני רוצה לדעת... מי בעד להוריד מסדר היום? ר בר כוכבא:"ד

 28 הדיון פה מתנהל לפי מה שמתנהל פה, ולא... פרי יגור: 'גב
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 1מי בעד להוריד את זה מסדר היום? קודם ... מי בעד להוריד מסדר  ר בר כוכבא:"ד

 2 ה? היום את ההצע

 3 לא, את ההצעה שלנו. מר א. אטיאס:

 4ההצעה שלנו... )מדברים ביחד, לא ברור( יש פה הצעת החלטה של  ר בר כוכבא:"ד

 5 ההנהלה, זה מה שיש... 

 6...ישיבת מועצה... )מדברים ביחד, לא ברור( אתם עושים ישיבת  פרי יגור: 'גב

 7 מועצה בשביל לסמן וי אלדד? 

 8 בת מועצה על פי אנחנו עושים ישי ר בר כוכבא:"ד

 9 אתה כסגן ראש המועצה  פרי יגור: 'גב

 10 על פי החוק ר בר כוכבא:"ד

 11מכיוון שראש המועצה לא נמצא פה, אני מקווה שהוא צופה בנו, זה  פרי יגור: 'גב

 12 פשוט ביזיון הדיון הזה, אתה מנהל את זה בצורה ביזיונית, סליחה.

 13, נראה אותך בעתיד אם בסדר, את ממש יודעת לנהל יותר טוב ר בר כוכבא:"ד

 14 תצליחי.

 15 אני אשמח מאוד. פרי יגור: 'גב

 16עכשיו תקשיבו לי שניה, מאחר ואני צריך, אם אנחנו פותחים, אם  ר בר כוכבא:"ד

 17אתם אומרים שלא מעלים את זה לסדר היום, דוחים את זה, אז 

 18אנחנו פותחים את הדיון. אני מציע לקבל, מאחר וההנהלה דחתה 

 19צעת אני מציע לדחות את זה... מי בעד ההצעה? את זה במתכונת שה

 20אם לא יהיה רוב זה יעלה לדיון. מי בעד ההצעה לדחות את זה 

 21 מסדר היום לפי החלטת ההנהלה?

 22 אבל אנחנו מבקשים שזה יהיה בוועדת ספורט.  ח. בן צבי: 'גב

 23 אז זה יהיה בבדיקת )מדברים ביחד, לא ברור(  ר בר כוכבא:"ד

 24 מצביע. אני לא מר א. מעודה:

 25 אין בעיה, מותר לך ... ר בר כוכבא:"ד

 26 זה לא מעניין אותי. מר א. מעודה:

 27 אל תעזור לי. ר בר כוכבא:"ד

 28 אף אחד פה לא מצביע. מר א. מעודה:
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 1 סליחה, אל תעזור לי. ר בר כוכבא:"ד

 2 הנה מר א. מעודה:

 3י, אבל זאת הייתה החלטת ההנהלה. )מדברים ביחד, לא ברור( רבות ר בר כוכבא:"ד

 4זהו, אני מעלה להצבעה, תקשיבו לי, אם זה לא יורד מסדר היום 

 5 פותחים לדיון. מי בעד להוריד את זה מסדר היום?

 6 אבל לא הצבענו.  מר א. מעודה:

 7לא, שאלתי מי בעד, לעשות הצבעה. )מדברים ביחד, לא ברור( אני  ר בר כוכבא:"ד

 8 כפוף להחלטת הנהלה, מה שאמרתי לכם.

 9 לדד, סליחה א ח. בן צבי: 'גב

 10 בבקשה, מי רוצה לדבר? ר בר כוכבא:"ד

 11 אנחנו בהנהלה ... ח. בן צבי: 'גב

 12 אני מבקש  מר א. כאכון:

 13 די!  ר בר כוכבא:"ד

 14 גם אני רוצה. ח. בן צבי: 'גב

 15 איך? ר בר כוכבא:"ד

 16 קוראים לזה בעברית מפעם כדי שיהיה לכם יותר קל.  ח. בן צבי: 'גב

 17 משהו לומר בבקשה? רבותי, יש לך ר בר כוכבא:"ד

 18יש לי מה לומר, אני הבנתי ויכול להיות שאני טועה, אני הבנתי,  ש. בן צור: 'גב

 19וישיבת ההנהלה לא מוקלטת, אני הבנתי בישיבת הנהלה שאנחנו 

 20מתחילים בפעימה של אולמות ספורט בשתי שנות תקציב, מנינו את 

 21וף, אולמות הספורט, אחרי שאמרנו שיש ברבין, מנינו את יפה נ

 22מנינו את אלישבע, מנינו את ישורון, מנינו את כל המקומות שיש 

 23בהם אולמות ספורט, אמרנו שיוצאים לבדיקה תקציבית של כמה 

 24זה עולה, יוצאים לבדיקת החוק ועושים מיפוי של האולמות האלה 

 25 ומתחילים בשתי שנות תקציב. אני הבנתי 

 26 בוחבוט, הבנת את מה שהבינה? ר בר כוכבא:"ד

 27 גם אני הבנתי ככה.  . בן צבי:ח 'גב

 28הסעיף הזה, נדחה את הסעיף הזה לישיבה הבאה, נדון בזה שוב  ר בר כוכבא:"ד
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 1 בהנהלה

 2 למה? פרי יגור: 'גב

 3 נדחה את זה לישיבה הבאה. לא נקבל החלטה עד שלא  ר בר כוכבא:"ד

 4 למה? פרי יגור: 'גב

 5  אבל אני גם כמו ששרון אמרה, גם אני ... מר בוחבוט לוין:

 6 אני מבקש ממך לשבת אפרים. ר בר כוכבא:"ד

 7אתה לא יכול להעביר, אתה פה עכשיו תיתן החלטה אחרי שיהיה  מר א. מעודה:

 8 דיון, תיתן החלטה ונצביע כמו שההנהלה אמרה אבל הדיון יתפתח.

 9 תקשיב לי שניה, דיון יש, צריך לנצל את הזמן. ר בר כוכבא:"ד

 10 למה? מר א. מעודה:

 11 אם פה האנשים אומרים שזה לא בהתאם להחלטת הנהלה  ר בר כוכבא:"ד

 12 זכותם להגיד. מר א. מעודה:

 13אז אתה יודע מה? אז אולי את כל הדיון ננהל לפי מה שוועדת  פרי יגור: 'גב

 14 ההנהלה, אולי פשוט נקום ונלך. 

 15 ...מקיימת דיון בנושא...  ר בר כוכבא:"ד

 16 מועצה בשבוע הבאחבר'ה, אם תתחייבו לי פה שהישיבת  מר א. כאכון:

 17 לא בשבוע ר בר כוכבא:"ד

 18 אין בעיה. מר א. כאכון:

 19 אחרי זה. זה לא יכנס, במילא לא יכנס ...  ר בר כוכבא:"ד

 20 למה? אם ניתן הוראה יש פה גזבר...  מר א. כאכון:

 21 סליחה בבקשה. ר בר כוכבא:"ד

 22 אפשר לקבל זכות דיבור?  מר ר. לירם:

 23 אני לא סיימתי. מר בוחבוט לוין:

 24 מציע ההצעה.  ר בר כוכבא:"ד

 25 אני עדיין לא סיימתי. מר בוחבוט לוין:

 26מציע ההצעה, אם אתה מושך את ההצעה אפשר להחזיר אותה  ר בר כוכבא:"ד

 27 לישיבה הבאה, אם פה זה סתם דיון עקר. 

 28 לא רוצה דיון. מר א. כאכון:
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 1 אז בבקשה, אתה רוצה דיון פה?  ר בר כוכבא:"ד

 2 כל דיון הוא עקר, רק מה ש... נכון? לשיטתך  פרי יגור: 'גב

 3 בסופו של דבר ההחלטה תהיה שונה.  ר בר כוכבא:"ד

 4 אה, או.קי. פרי יגור: 'גב

 5 חבר'ה, בואו נהיה רציונאליים  מר ר. לירם:

 6 ברגע שנפתח דיון כל אחד מדבר.  מר א. מעודה:

 7 בוא נהיה אנחנו  מר ר. לירם:

 8כשאתה תהיה ... אתה באת להפריע  אני מבקש לא לעזור בחייך, ר בר כוכבא:"ד

 9 אפרים, זה ברור לי שאתה באת להפריע.

 10 למה? אני ... מר א. מעודה:

 11 בסדר, תמשיך להפריע. אתה באת  ר בר כוכבא:"ד

 12 אני ידעתי ש... מר א. מעודה:

 13 אתה עכשיו מפריע, אתה באת להפריע. )מדברים ביחד, לא ברור(  ר בר כוכבא:"ד

 14העלה את הנושא הזה ואני חששתי טיפה לבריאות אחרי שאבי  מר ר. לירם:

 15תלמידים, הלכתי לבדוק את זה והיום אני לא חושש או חושש הרבה 

 16 פחות. 

 17 ממה. ר בר כוכבא:"ד

 18 באמת יש כאן הרבה דברים  מר ר. לירם:

 19 ממה אתה חושש? ר בר כוכבא:"ד

 20שיכול להיגרם נזק מהמכשיר ולא תועלת. אני השתכנעתי במה  מר ר. לירם:

 21אבי אומר במה שכתוב ואפילו יותר, לא שישים אחוז, יותר ש

 22משישים אחוז, או.קי.? מבדיקה שאני עשיתי בכל חדר כושר שאני 

 23  -בדקתי ראיתי ש

 24 בוחבוט, אתה מפריע לחבר שלך לדבר. ר בר כוכבא:"ד

 25כל חדר כושר שאני בדקתי, סתם לדוגמה, במקומות עבודה,  מר ר. לירם:

 26שיהיה פיליברטורים, בחדרי כושר דואגים במקומות עבודה דואגים 

 27 שיהיה דפיליברטורים.

 28 מפעם, מפעם.  ח. בן צבי: 'גב
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 1 בחדרי כושר זה חוק.  מר בוחבוט לוין:

 2 ובמקומות עבודה זה לא.  מר ר. לירם:

 3 נכון מר בוחבוט לוין:

 4 תלוי מאיזה כמות עובדים. מר ר. לירם:

 5 ש אפשרות. אם בבניין יש חמש מאות איש י מר בוחבוט לוין:

 6 ממאתיים חמישים. ש. בן צור: 'גב

 7בכל אופן מכיוון שיש כאן כזו תועלת אנחנו צריכים לקחת בחשבון  מר ר. לירם:

 8שמדובר פה בילדים שעושים מאמץ גופני בשעות חמות, אנחנו 

 9אופן מכירים את הנושא הזה, אני אישית מכיר את הנושא הזה, בכל 

 10ח כבר בתחילת השנה הקרובה, אני חושב שזה ראוי שהדבר הזה ילק

 11תחילת שנת הלימודים, זאת דעתי האישית. עכשיו איך מממשים 

 12את זה, בוא נסתכל על התקציב, יש לנו פה בן אדם שהוא אחראי על 

 13תקציב, מדובר בתקציב זעום, העלות היא זעומה, זעומה באופן 

 14יחסי לתקציב, בשביל זה אנחנו יושבים פה. )מדברים ביחד, לא 

 15 ברור( 

 16 אם אפשר ברשותכם  מר בוחבוט לוין:

 17 שקל.  4,000מכשיר עולה  מר ר. לירם:

 18 . 4,500 ש. בן צור: 'גב

 19 בבקשה איציק.  ר בר כוכבא:"ד

 20  5,000 מר ר. לירם:

 21 עשרה בתי ספר...  ר. רונן: 'גב

 22רינה, רינה, זה הזמן שלך. אבי, אבי, אבי, אבי, בזמן שלך. תן לה  ר בר כוכבא:"ד

 23 לדבר. 

 24 אלף שקל בשנה?  20במה מדובר,  לירם: מר ר.

 25 זה התור של איציק. ח. בן צבי: 'גב

 26 אין ספק שזה נושא חשוב וזה נושא מבורך  מר בוחבוט לוין:

 27 גם הזמן שלנו שווה יותר. מר ר. לירם:

 28אבל באמת יש פה הצעה שהיא באמת ריאלית ונכונה לעשות את זה  מר בוחבוט לוין:
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 1בה של המכשירים דפיברילטורים בשתי פעימות. הנושא של ההצ

 2באולמות ספורט הוא הרבה יותר חשוב ... בתי ספר ואולמות ספורט 

 3 הם בדרך כלל אחד עם השני. 

 4אלף שקל כולה יואב, באמת, אני מתפלא עליך...המשאית...  50זה  מר א. כאכון:

 5 אלף, אתה מטריף אותי עכשיו...מיליארד שקל.  600זה 

 6 נושא שלך חשוב באמת תשמע את החבר.אבי, אם ה ר בר כוכבא:"ד

 7אבי, בנושא הזה לעשות אותו בשתי פעימות יש לו כמה היבטים,  מר בוחבוט לוין:

 8התקציב, אני מסכים אתך, הוא תקציב קטן, הנושא השני הוא גם 

 9כן החלה של ה, רגע, תן לי לסיים, גם הכנה של הצוות ושל האנשים, 

 10לא ברור( צוות הוראה...  לכנס אותם ולעשות...  )מדברים ביחד,

 11 )מדברים ביחד, לא ברור( 

 12 אין לך סמכות לסגור לי!  מר א. מעודה:

 13 רבותי, אני סוגר את הישיבה, הישיבה מפוזרת. ר בר כוכבא:"ד

 14 סליחה, הסגן בבקשה, תמשיך את הישיבה.  מר א. מעודה:

 15 מה, מותר לעשות דבר כזה? מר א. אטיאס:

 16 כן ר בר כוכבא:"ד

 17 ישיבה נעולה

  18 

 19 


